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Langt de fleste er nu på vej tilbage fra sommerferie,
og så småt vender dagligdagen retur. Alle forhåbentlig fyldt med ny energi, og med en masse gode
ferieoplevelser i bagagen. Til de af jer som har knoklet hele sommeren, for at afløse jeres kolleger, vil jeg
kun ønske jer en rigtig god ferie. Det har I, i særdeleshed fortjent. Beredskabsverdenen lukker ikke ned
henover sommeren, og derfor er det altid et puslespil
at få ferieplanerne til at falde i hak. Jeg håber, at alle
har haft en god sommer, og at sensommeren viser sig
fra sin gode side.
Sommeren blev desværre også tiden, hvor vi måtte
tage afsked med fællestillidsrepræsentant hos Falck
Midt, Ejnar Korsgaard Nielsen. Ejnar og jeg har kendt
hinanden i en del år, eftersom vi I Landsklubben danner netværk på tværs af Regionerne. I Ejnar har vi mistet en god kollega, en ihærdig tillidsrepræsentant og
en fighter af rang. Jeg vil altid beundre Ejnar, for hans
enorme kampgejst, trods kræftsygdommen blev ved
med at kæmpe imod ham. Den stædighed, som ofte
har kendetegnet Ejnar, blev båret videre igennem
hele sygdomsforløbet, helt til det sidste. Således blev
Ejnar ved med at arbejde for kollegernes interesser,
også selvom mange andre havde smidt håndklædet i
ringen længe før, og fokuseret på sig selv i den sidste
tid. Jeg vil savne Ejnars sarkasme og ligefremhed.
Mine tanker går til Ejnar Korsgaard Nielsens efterladte. Æret være dit minde.

Nu hvor dagligdagen igen vender retur, er det også
starten på en lang række af projekter her i efteråret.
Særligt retter fokus sig mod forårets kommende overenskomstforhandlinger på det private område. Det
er min klare forhåbning, at hele arbejdet med overenskomstforhandlingerne bliver langt mere synligt
for alle. Det er en opgave, som kræver god og klar
formidling, men også kræver en nysgerrighed hos kollegerne for arbejdet op til. Arbejdet med at indsamle
de mange overenskomstkrav er nu afsluttet, og der er
kommet en bred vifte af rigtige gode forslag. Dernæst skal vi sørge for at vise vores opbakning til dem,
som skal forhandle vores løn- og arbejdsforhold.
God fornøjelse med denne 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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Ved sidste års Brandmandsdag var der
afbrændingsforbud på grund af tørken.
Men en brandmandsdag uden ild er lidt
forkert, og i år var der heldigvis ingen
forbud.

Randers-brandfolk
giver hjertebørn
en oplevelse
Hjertebørn og deres familier får et godt pusterum
ved Brandmandsdagen på
Langvang i Randers

Det vrimlede med glade børn og
forældre fra Hjerteforeningens Børneklub, da Falck Langvang i Randers
søndag den 4. august dannede rammen om Brandmandsdag 2019.
Knap 230 deltog på dagen, herunder
et halvt hundrede frivillige, og de fik
oplevelser i rigt mål:
Overalt var der spændende blå
blink-køretøjer at kigge på, både nye
og klassiske: Brandkøretøjer, redningsvogne, ambulancer, politibiler – og
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sågar også en crashtender fra museumsforeningen TFCV (Totalforsvarscenter Værløse) samt en pansret militær
”ambulance” fra 2. Sanitetskompagni
i Aalborg.
Dertil kom en række stationer og
momenter, hvor deltagerne kunne øve
”røgdykning”, slukke ild, øve førstehjælp og meget andet.

Men fra at hele hverdagen var sat på
stand-by, begyndte familien sammen
at deltage i nogle få, mindre arrangementer via Hjerteforeningen.
Det gav familien et åndehul fra
hospitalsmiljøet, og derfor besluttede
Frank Hjorth at ”give noget tilbage”
ved at arrangere Brandmandsdag.

Velfortjent åndehul

- Ved den første udgave i 2012 deltog
blot 12, hvoraf de fleste var familie,
venner og et par hjælpende kolleger. Så det er en fantastisk udvikling,
dagen har haft frem til denne syvende
udgave, konstaterer deltidsbrandmanden.
Efterhånden har han en stor gruppe
brand- og beredskabskolleger og
bekendte, som hvert år tager en stor
tørn. Det gælder blandt andre deltidsbrandmand på Langvang Patrick Skifter, hvis fotograf-far Torben i øvrigt
altid dækker dagen på billedsiden.

Formålet med dagen er at give familier
med hjertesyge børn et velfortjent pusterum fra en hverdag, hvor medicin,
hospitaler og bekymringer ofte fylder
meget.
Initiativtager er Randers-brandmand
Frank Hjorth, hvis yngste datter Rebecca på otte år er hjertebarn.
14 dage efter fødslen blev hun diagnosticeret med en svær hjertefejl, og
det medførte utallige uger på Skejby
sygehus og et stort fravær overfor de
to ældre søskende.

Er vokset på syv år

Samarbejdspartnere
bakker op
Også sponsorer og samarbejdspartnere – blandt andre Falck, Østjyllands
Brandvæsen, Hjerteforeningen, Østjyllands Politi, Falck-Museets Venner,
Dräger, AVK og mange andre – bakker
loyalt op.
Men selv om arrangementet er løbet
godt i gang, og der måske er mindre
”opsøgende” arbejde end i starten, så
er det også blevet meget stort, og der
er fortsat et kæmpe planlægningsarbejde bag, konstaterer Frank Hjorth.
- Men det er altså det hele værd, når
man for eksempel ser en lille knægt
komme ind ad porten – han råbte bare
”Brandbiler”, og ansigtet flækkede i et
stort smil, lyder det fra brandmanden.
>>>

Blandt gæsterne var direktøren for Hjerteforeningen Anne Kaltoft og Randers-borgmester Torben Hansen.

Normalt får børnene en tur i en ATV, men det blev gevaldigt trumfet, da 2. Sanitetskompagni fra Aalborg i år lavede ture i deres pansrede militærambulance.

For Dennis Jensen, Nicoline Daugaard og
børnene Oliver og William Daugaard er
Brandmandsdagen guld værd.

Ambulancebehandler Jette Møller fra st. Frederikshavn var rigtig godt bakket op af
eleverne Julie Winther (Hornslet), Pernille Asmussen og Alexander Thomassen (begge
Randers).
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En givende dag
Ambulancebehandler Jette Møller fra
st. Frederikshavn havde sammen med
tre ambulanceelever en ”stand”, hvor
børnene kunne lære førstehjælp og
kigge på ambulancen.
De havde også Region Nords ”golfvogns-ambulance” med, og den var et
hit.
- Der er jo nogle af børnene, og faktisk også nogle forældre, der har et lidt
anstrengt forhold til ambulancer, fordi
det minder dem om indlæggelser etc.
Så vi skal lige stikke en finger i jorden
først, fortæller behandleren, der er
med for tredje gang.
- Det er så givende at være med.
Nogle af børnene og familierne kan
man jo huske, og de kan huske én – så
bliver man glad inden i, siger Jette
Møller.
Hun nævner blandt andet mødet
med en lille dreng, Oliver, som i år
glædeligvis var meget friskere end
sidste år.

Initiativtager Frank Hjorth og datteren
Rebecca, hvis hjertelidelse var baggrunden for dagen i Randers.

Guld værd
Ifølge Olivers forældre, Nicoline
Daugaard og Dennis Jensen fra Aarhus,
er Brandmandsdagen guld værd, og
ikke kun for ”hovedpersonen” Oliver.
- Hans storebror William på fem år
har en stor brandstation i Lego, og
han vil være brandmand. Vi ser ham
knap nok til Brandmandsdagen, for
han tonser rundt, taler med de frivillige og oplever en masse. I en hverdag,
hvor den næste scanning fylder en hel
masse, er det bare skønt at se drengene
hygge sig og glemme alt om sygdom,
påpeger forældrene.

Patrick Skifter er en af de mange brand- og
redningskolleger, som er gået helhjertet ind
i projektet.
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Der var mange stationer og momenter at opleve for deltagerne.

Ny fællestillidsmand
i Falck Region Midt
Spændende opgave

Efter Ejnar Korsgaard
Nielsens bortgang
er Johnni Johansen
fra Randers valgt som
ny FTR

Det bliver den 40-årige ambulanceredder Johnni Johansen fra Randers, der
træder i stedet for Ejnar Korsgaard
Nielsen, som døde i juli efter længere
tids sygdom.
Det stod klart efter et ekstraordinært møde forleden (kort før redaktionens slutning) i gruppen af tillidsrepræsentanter i Falck, Midtjylland.

Johnni Johansen, som kom til Falck
i 2007, blev valgt foran to øvrige kandidater.
Han har været tillidsmand i Randers
igennem fire år.

REDDEREN bragte i udgave nr. 7 sidste
år et portræt af Johnni Johansen, hvor
han blandt andet sagde:
- Jeg synes, det er en enormt
spændende opgave at arbejde for at
forbedre kollegernes vilkår – samtidig
med, at firmaet også skal kunne klare
sig.
Den tidligere militærmand – blandt
andet udsendt til Bosnien – og fabriksarbejder betegner sig selv som en robust type, som ikke er bleg for at åbne
munden, og det får han givetvis brug
for i sin nye funktion som FTR.
Reddernes Landsklub ønsker Johnni
tillykke med valget og dermed en
plads i bestyrelsen i Landsklubben.
”Vi ser frem til et fortsat godt og
konstruktivt samarbejde”, fastslår RL’s
formand Jacob Guldberg.
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Hjertet ligger
i de røde biler
27-årige Petra Ganderup
har fundet sin hylde på
auto-/assistanceområdet,
som ellers er domineret
af mænd
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Nogle gange får Falcks autokunder i
det midtsjællandske en lille overraskelse, når de har brug for assistance til
bugsering, starthjælp, døroplukning,
fritrækning etc.
Det sker, når Ringsted-redder Petra
Ganderup dukker op. Med sine 163
centimeter, et par og halvtreds kilo
og 27 år er hun hverken af køn, alder
eller statur en typisk repræsentant for
fagområdet.

Ikke desto mindre elsker hun turene
i de røde assistancebiler, og jo mere
besværlig en opgave er, jo bedre er
det for den 27-årige, som fra barnsben
har rodet med veteranbiler og anden
mekanik sammen med sin far.
Hun bruger også megen tid på at
nørde teori om bjærgning, vægtfordeling på aksler, læsning af biler, maxbelastning af chassiser, lovgivning etc.

High-Five

Svær start

Petra Ganderups vej ind i Falck gik
via Projekt High-Five, hvor unge med
forskellige personlige eller uddannelsesmæssige udfordringer fik mulighed
for at tage en assistanceuddannelse i
Falck.
- Jeg var meget rastløs, havde småjobs og var sprunget fra flere uddannelser. Jeg ville oprindelig gerne være
ambulanceredder, men min højde stod
i vejen. Men jeg oplevede, at det her
lige var mig. Det var meget konkrete
opgaver, og der var en fast ramme,
man kunne være kreativ indenfor. Og
Falck kunne dosere mellem støtte og
”klask bagi” – der er ikke for meget
pædagogik, men bare en ligefrem
tone, og det trives jeg med. Så jeg var
pludselig i stand til at holde 100 procent fokus igennem de 21 måneder,
uddannelsen varede, fortæller hun.

Petra Ganderup er udlært på st. Næstved, og hendes start var måske ikke så
mindeværdig.
- Jeg fik udleveret tøj, som jeg
næsten kunne svømme i, og på første
dag skulle jeg med min mentor ud
og trække en stor skovmaskine
fri. Det var noget af en ilddåb,
husker hun.
Den unge elev fik af den lidt
kontante mentor besked på at
betjene nogle manøvrehåndtag,
og ikke give slip. Så hun holdt fast,
også da bjærgningskøretøjet løftede
sig lidt ved trækket, så hun nærmest
hang og dinglede.
- Det har været et komisk syn, griner Petra Ganderup, som siden beviste, at hun bestemt ikke var fejlcastet
i rollen, og den daværende mentor er
i dag en god ven.

Gør skepsis til skamme
Når hun kommer ud til opgaver, møder hun ind i mellem lidt skepsis over,
hvorvidt hun magter opgaven.
- Allerede når jeg ringer og siger
”Det er Petra fra Falck, jeg er på vej”,
så siger nogle for eksempel ”Det er
altså en stor bil, der skal flyttes”. Så
må jeg jo sige: ”Ja, men jeg kommer i
én, der er større”, siger hun.
- Én var også meget skeptisk, da jeg
nåede frem. Bærearmen på hans bil
var knækket, og han havde ikke tiltro
til, at jeg kunne få bilen op på ladet.
Han satte sig med korslagte arme og
ventede på, at jeg måtte ringe efter
en mandlig kollega. Men da opgaven
var løst, gav han hånd og sagde ”Det
havde jeg ikke troet - godt klaret”,
husker Petra Ganderup.

God til at improvisere
Netop det at ”omvende” de skeptiske, de afvekslende dage og det at
løse de mest besværlige opgaver, er
med til at give jobbet masser af substans, mener hun.
Det er klart, at hun ikke har samme
fysiske tyngde som mange mandlige kolleger, men omvendt kan hun
bedre komme til på besværlige steder,
og hun er – tvunget af omstændighederne – god til at improvisere og
bruge hjælpemidler.
Desuden glemmer mange kunder
helt at være sure over ventetid, når
den klejne, kvindelige redder dukker
op.

Meget velkommen i Ringsted
I øjeblikket kører Petra Ganderup
– som privat bor i Skælskør – kun
assistance som timeredder. Der var
ikke umiddelbart en fast stilling efter
de obligatoriske tre måneder (på st.
Ringsted), så hun kører ST i Ringsted til
daglig.
- Det er også helt fint, men der er
ingen tvivl om, at hjertet ligger i de
røde biler, siger Petra Ganderup, som
håber, der kan komme en åbning på et
tidspunkt.
Det samme gør Flemming Lindhof,
assistancefaglig leder i Ringsted:
- Gutterne vil meget gerne have
Petra tilbage. Hun er virkelig dygtig
og høster ros, hvor hun kommer frem.
Hun er samvittighedsfuld, laver ikke
skader og er altid klar til at hjælpe.
Desuden er hun et positivt og humoristisk menneske, som har en god indflydelse på os alle, lyder karakteristikken.

Nr.5 › Juni ‹ 2019

∙ 9

Foto: Joshua Tree

Folkemødet 2019
Redderfaget var godt repræsenteret på
Bornholms store politiske ”festival”
Af Stefan Fyhn, redaktør på REDDEREN, fællestillidsrepræsentant og
ambulancebehandler, Responce Region Syddanmark

114.000 mennesker, så mange besøgende deltog i årets folkemøde, som
løb af stablen i dagene 13. til 16. juni.
Folkemødet finder sted hvert år i uge
24 i Allinge på Bornholm.
Ifølge Folkemødets egen hjemmeside, er det primære formål med
Folkemødet at styrke demokratiet og
dialogen i Danmark.
Det sker ved at skabe en ny ramme
om møder mellem beslutningstagerne
i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU,
kommuner og regioner. Og ved at
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give borgerne mulighed for at møde
beslutningstagerne ansigt til ansigt.

Jordnært
Og netop det at møde beslutningstagere ansigt til ansigt er det som giver
folkemødet værdi. Det at se folketingspolitikere og tidligere statsministre gå rundt i Allinges gader frit
blandt resten af befolkningen, gør det
hele mere jordnært.
Der har de senere år været et fokus
hos Reddernes Udviklingssekretariat i
3F, om at sikre repræsentation af red-

derfaget på Folkemødet. I år var ingen
undtagelse, hvorfor en lille delegation
af fire deltagere satte kursen mod
Bornholm den 12. juni. Foruden mig
selv, bestod gruppen af Nina Bach
Ludvigsen, sundhedspolitisk konsulent
i RUS, Jacob B. Guldberg, formand i
Reddernes Landsklub og paramediciner, Falck Region Nordjylland og paramediciner Jacob Kirkelund Christensen,
Falck Region Nordjylland.

Hvad er sundhedsvæsenets
udfordringer?
Torsdag åbnes Folkemødet officielt,
og for vores vedkommende startede
dagen ud med at overvære debatten
omkring sundhedsvæsenets udfordringer, arrangeret af Overlægeforeningen. Debatten havde deltagelse
af bl.a. Kirsten Norman Andersen,
sundhedsordfører (SF) og Stephanie
Lose, formand for Danske Regioner og
regionsrådsformand i Region Syddanmark. Debatten handlede i høj grad

om det øgede pres, der kommer på
sundhedsvæsenet i fremtiden, med
et stadigt stigende antal kronikere
der indlægges oftere på sygehusene.
Hvordan kan disse patienter behandles
bedre og måske også billigere. Her var
der særligt et ønske om større fokus
på at kunne behandle flere patienter
i deres eget hjem eller ude i kommunerne på de kommunale plejehjem.

Der er behov
for en tillidsreform
Kirsten Norman Andersen (SF) kom
i debatten med et par gode pointer,
omkring hvad der i særdeleshed er
brug for i det danske sundhedsvæsen.
Snak omkring strukturreform og et
nyt sundhedsvæsen løser ikke udfordringerne i sig selv, medmindre der
også kigges på den tillid, der er til de
ansatte i sundhedsvæsenet. Der er
i høj grad brug for en tillidsreform,
hvor vi får styrket den tillid, der er
mellem sektorerne, men også mellem
den almindelige borger og sundhedsvæsenet. For mange bliver indlagt,
fordi det måske er den sikre løsning
og ansvaret derfor bliver placeret i
næste led i kæden. Men kunne man
via en øget tillid, måske lave flere og
bedre behandlingsløsninger uden for
hospitalerne, så kan det også være
medvirkende til en bedre prioritering i
sundhedsvæsenet.

Tamt politisk indhold
Det var lidt som om, at de politiske
tømmermænd efter en lang og sej
valgkamp, ikke helt havde lagt sig

endnu. Vel var der mange politikere
på øen, både fra kommuner, regioner
og Folketing, men det politiske indhold på årets folkemøde led unægteligt under de, på det tidspunkt,
igangværende regeringsforhandlinger
og manglende uddelte ordførerskaber
hos de resterende.
Det virkede lidt som om, at ingen
helt turde komme med de store politiske visioner og budskaber, i og med
den nye politiske retning for Danmark ikke var sat endnu. Selvom der
i valgkampen var skruet godt op for
valgløfterne og planer for Danmark, så
var der skruet lidt ned igen på Bornholm. Helt forståeligt, og jeg tør slet
ikke tænke på hvordan det havde været, hvis Folketingsvalget havde ligget
efter Folkemødet.

Teknologisk udvikling
fra oven
Også Falck var godt repræsenteret på
årets folkemøde. Her deltog Jakob Riis,
CEO i Falck, i en række debatter om
bl.a. virksomhedernes fokus på FN’s
verdensmål, etik og moral i erhvervslivet samt hvad fremtiden bringer af
ny teknologi. Særligt sidstnævnte var
interessant, ift. projektet omkring
droneudvikling, og hvad netop droner
i fremtiden kan bidrage med, i sundhedsvæsenet. Et projekt med at flyve
blodprøver mellem Odense Universitetshospital og Svendborg sygehus, er
blot en af mange nye udviklingsmuligheder. Den teknologiske udvikling er i
rivende fart, og her bliver det enormt
spændende at følge det udviklingspotentiale, som der ifølge Falck-direktøren er.

Nye præhospitale
muligheder
Fredag eftermiddag havde Region
Nordjylland og Region Sjælland i fællesskab arrangeret debat om fremtidens rolle for ambulancepersonalet.
Under overskriften; ” Ambulancen –
meget mere end kørsel og blå blink!”
debatterede fire paneldeltagere om
præhospitalets rolle i fremtidens sundhedsvæsen. I takt med der kommer
flere og flere kroniske patienter, bør
man også overveje, om flere patienter
kan behandles i eget hjem. I og med at
paramedicinere og ambulancebehandNr.5 › Juni ‹ 2019
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kan kun fungere på baggrund af en
sikkerhed i, at der kan rekrutteres
deltidsbrandfolk, og her er en del af
landsklubbens medlemmer også et
muligt rekrutteringsområde. Under
debatten blev der drøftet omkring
virksomhedernes ansvar i at muliggøre
en deltidsansættelse som brandmand/
kvinde, herunder også de offentlige
virksomheder.

Rekordår

lere har fået øgede sundhedsfaglige
kompetencer igennem årene, bør disse
også kunne udnyttes bedre.

Styrket uddannelse
Nu er ambulancebhandleruddannelsen blevet styrket, hvorfor det også er
naturligt at kigge på paramedicineruddannelsen. Her var alle deltagere i
debatten enige om, at det kræver et
større teoretisk grundniveau, hvis flere
beslutninger om patienters behandling i eget hjem skal kunne foretages
af ambulancepersonalet. Hvordan uddannelserne styrkes, var der flere bud
på, men ikke nødvendigvis enighed
omkring. Det er vigtigt at styrke uddannelserne fremadrettet, men dette
bør ske i tråd med de uddannelser,
der allerede er i dag, og inden for de
rammer og gode muligheder der er for
efter- og videreuddannelse i de spor.

Beredskabets udfordringer
Lørdag formiddag havde Danske Beredskaber arrangeret debat på hjemmeværnsbåden Hjortø i Allinge havn.
Under titlen ”Er der brandfolk nok til
at passe på Danmark i fremtiden?” debatterede Jarl Vagn Hansen (formand,
Danske Beredskaber), Niels Bonde
Jensen (landschef, Beredskabsforbundet), Jacob Bjerregaard (borgmester
Fredericia Kommune), Bjarne Laustsen
(MF, Soc.dem) og Sanne Urbak Rasmussen (CSR afdelingsdirektør, IBM
Danmark) om hvilke udfordringer, der
er i et rekruttere og fastholde deltidsbrandfolk.
Danske Beredskaber havde været
rundt på Folkemødet og spørge en
række gæster om, hvad de troede
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udgiften til det danske beredskab er
pr. borger. Det gennemsnitlige bud var
1.920 kr. pr borger, hvilket er en del
over det faktiske beløb på 250 kr.

Ændring af krav?
Der var mange bud på hvordan beredskabet kan sikres i fremtiden, og
særligt var Jarl Vagn Hansen fremme
med budskabet om at ændre på kravet
omkring fem minutters udrykningstid,
for på den måde at øge rekrutteringsområdet for deltidsansatte.
Beredskabet består af flere komponenter, hvor styrken af fuldtidsansatte
brandfolk på døgnvagt bliver suppleret rundt omkring på landkortet af en
styrke af deltids og frivillige brandfolk. Et beredskab som det i Danmark

Folkemødet 2019 blev igen et rekordår. Det er altid imponerende at se,
hvor mange mennesker der vandrer
rundt i de små Nordbornholmske
gader. Ligeså imponerende er det,
hvordan deltagerantallet rent faktisk
tælles. Der er ikke adgangstællere
eller lignende, så hvordan man præcis
når frem til et deltagerantal, har altid
undret mig lidt.
Uagtet de politiske valgkampstømmermænd og dermed også knap så
holdningsprægede kontroversielle
debatter, så har Folkemødet en værdi
og er et vigtigt moment i det danske
demokratiske samfund. Folkemødet
har nu efterhånden nået en størrelse,
hvor det kan være svært at nå det,
man gerne vil, fordi der er så mange
debatter, der ofte finder sted samme
tidspunkt. Det sætter sine krav til prioritering og koordinering. Deltagelsen
på Folkemødet er vigtig i forhold til
netværksdannelse og muligheden for
at komme ud med vigtige budskaber,
også selvom det blot er som tilhører til
en af de mange debatter.

Høringen henvender sig primært til:
Politikere og embedsværk med ansvar for akutberedskabet,
arbejdsmiljøforskere med interesse for akutområdet, ambulanceoperatører, ledelses- og medarbejderrepræsentanter
indenfor arbejdsmiljø på akutområdet etc.

Program:

Høring om det psykiske arbejdsmiljø
i ambulancetjenesten
Onsdag 18. september 2019
kl. 12.30-17.00
RUC, Center for Organisationspsykologi
Baggrund
Center for Organisationspsykologi, RUC, og Zofus Konsulentfirma inviterer til høring om det psykiske arbejdsmiljø i
ambulancetjenesten.
Høringen har som overordnet antagelse, at en tryg basis
- arbejdets organisatoriske indlejring – er afgørende for, at
ambulanceredderne kan gå gennem ild og vand, håndtere
patienter og pårørende og samtidig kan komme hjem uden
skadelig psykisk belastning.
Der er forskningsmæssigt belæg for rigtigheden af denne
antagelse, men alligevel er der begrænset fokus på, hvordan vi i forbindelse med udbud og andre effektivitetsbårne
forandringer kan sikre gode, stabile organisatoriske forhold
for redderne.
Arbejdsmiljøforskningsfonden har om en ansøgning om
støtte til en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i
ambulancetjenesten bl.a. udtalt, at ”Projektet omhandler
en vigtig og relevant problemstilling, og ambulanceførerne
udgør en relevant gruppe da de gentagne gange er blevet
omorganiseret.”

Formål
På denne baggrund er høringens afgørende hovedformål at
undersøge, om der på tværs af branchens aktører og relevante forskningsenheder vil være interesse for et forskningsmæssigt samarbejde om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø i ambulancetjenesten.
Under hensyn til, at der løbende pågår forandringer i
ambulancetjenesten ved hjemtagelse, effektivisering og som
følge af forventede nye udbudsrunder, vil høringens andet
hovedformål være at undersøge interessen for, hvordan
aktørerne på det foreliggende grundlag i højere grad end
tidligere kan tage højde for det psykiske arbejdsmiljø i tilrettelæggelsen af ambulancebetjeningen.

Kl. 12.30 Velkomst ved professor, Ph.d., cand.psych. Steen
Visholm, Center for Organisati-onspsykologi og
Frederik Madsen, cand.jur., Master of the Psychology of Organisation, Zofus.
Kl. 12.40 Steen Visholm: ”Ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer i ambulancear-bejdet – en
undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i ambulancetjenesten”.
Kl. 13.10 Morten Kyed, lektor, Ph.d., Cand.scient.soc "Cum
Laude" (Sociolog), Institut for So-ciologi og Socialt
Arbejde ved Aalborg Universitet: ”MARS-projektet
og Reddernes uformelle forløsningsfællesskab”.
Kl. 13.40 Lotte Meilstrup, uddannelsespolitisk konsulent,
FOA, og Nina Bach Ludvigsen, sundhedspolitisk
seniorkonsulent, Reddernes Udviklingssekretariat,
3F: ”Psykisk arbejdsmiljø i dagligdagen og ved
udbud: Hvordan påvirker de konstante psykisk belastende oplevelser ambulancepersonalet i deres
fag? Hvad skal der være opmærksomhed på for at
sikre det psykiske arbejdsmiljø for ambulancepersonalet? ”.
Kl. 14.10 Pause.
Kl. 14.30 Ole Gunni Busck, lektor, Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet: ”Arbejds-miljø og
udbud” – erfaringer og anbefalinger fra renovationsområdet”.
Kl. 15.00 Benny Jørgensen, Præhospital Direktør, Region
Sjælland, Præhospitalt Center: ”Overvejelser om
hvordan et godt arbejdsmiljø kan sikres i forbindelse med regionens kommende ambulanceudbud".
Kl. 15.30 Drøftelse af høringens to hovedformål.
Deltagerne inddeles i to grupper efter inte-resse.
Efter 30 minutter afrapporterer de to grupper.
Kl. 16.00 Afrapportering fra de to grupper
Kl. 16.45 Opsamlende konklusion
Kl. 17.00 Tak for i dag

Praktiske oplysninger og tilmelding:
Hvornår: Onsdag 18. september 2019 kl. 12.30 – 17.00
Hvor: RUC, Universitetsvej 1, 400 Roskilde.
Bygning 03 Lokale 03.1. – S 21
Hvor mange: Max 80 deltagere
Hvor meget: Deltagelse er gratis
Hvordan: Anvend linket herunder ...
https://events.ruc.dk/20190918-cop-ambulancetjenesten
Eller QR koden her:

Oplysninger:
Spørgsmålet til arrangementet
kan rettes til Frederik Madsen, Zofus,
mail fm@zofus.nu, tlf. 40 43 02 50
Nr.5 › Juni ‹ 2019

∙ 13

RUS
Savner du inspiration til efteruddannelse?
Af Leif Michael Larsen, uddannelseskonsulent, 3F’s Transportgruppe og Nina Bach Ludvigsen, sundhedspolitisk seniorkonsulent
Gør du brug af dine efteruddannelsesmuligheder? Ved du hvilke kurser, som
kunne være relevante for dig i AMU-regi? Og har du styr på, hvilke muligheder
du har for selvvalgt uddannelse?
Falck-medarbejdere, der er ansat på 3F/
CF overenskomst har mulighed for at
søge økonomisk støtte til at tage en
uddannelse eller kursus gennem uddannelses-/kompetencefonden.
En række AMU-kurser er forhåndsgodkendt og ansøgninger om disse udløser
derfor bevilling, hvis man opfylder adgangskravene til kurset. Det gælder eksempelvis mange AMU-kurser inden for
transportsektorens område. De kurser
og uddannelser, der ikke er forhåndsgodkendte, bliver vurderet individuelt.
Du kan få to ugers selvvalgt uddannelse
om året, og du kan søge uddannelses-/
kompetencefonden om op til 24.000 kr.
over tre år til selvvalgt uddannelse.
Vi har samlet en oversigt over, hvilke
AMU-kurser der kunne være relevante
for dig, hvis du er ansat inden for ambulance, sygetransport, autohjælp eller
brand.

Mest relevant for
ambulance
• Ambulanceassistent – ajourføring (5
dage – kursuskode 46805)
• Ambulanceassistent, ajourføring
– avanceret (5 dage – kursuskode
47953)
• Farmakologi for ambulancebehandlere (2 dage – kursuskode 48156)
• Aldersbetingede sygdomme hos den
akutte patient (1 dag – kursuskode
48157)
• Fødselslære og akut syge børn – ambulancebehandlere (2 dage – kursuskode 48158)
• Skadestedsledelse for ambulancereddere (3 dage - kursuskode 48159)
• Kardiologi for ambulancereddere (1
dag – kursuskode 48160)
• EKG-lære for ambulancereddere (1
dag – kursuskode 48161)
• Præhospitale utilsigtede hændelser (1
dag – kursuskode 48162)
14 ∙
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• Luftvejssygdomme for ambulancereddere (1 dag – kursuskode 48163)
• Rustvognskørsel (2 dage – kursuskode
48164)
• HLR for ambulancebehandlere (1 dag
– kursuskode 48165)

Mest relevant for
sygetransport
• Befordring af bevægelseshæmmede
(5 dage – kursuskode 45266)
• Introduktion til offentlig servicetrafik
(1 dag – kursuskode 47874)
• Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer (2 dage – kursuskode 48104)
• Befordring af fysisk handicappede
passagerer (2 dage – kursuskode
48105)
• Sygetransport – supplering (5 dage –
kursuskode 48594)
• Energirigtig kørsel, kategori B (3 dage
– kursuskode 45115)
• Akut nødhjælp til ældre og handicappede (1,5 dage – kursuskode 42922)

Relevant for både
ambulance og sygetransport
• Redder - håndtering af psykisk sårbare
patienter (3 dage - kursuskode 43736)
• Hygiejne for ambulance- og sygetransportpersonel (2 dage – kursuskode 47919)
• Specielle forflytninger i det præhospitale miljø (3 dage - kursuskode 48593)
• Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser (3 dage - kursuskode 47981)
• Deeskalerende kommunikation (2
dage – kursuskode 48703)
• Kommunikation og kulturforståelse (2
dage – kursuskode 45644)

Mest relevant for
autohjælp
• Autohjælp, ny teknologi (10 dage –
kursuskode 40880)
• Autohjælp (10 dage – kursuskode
45579)

• Autoteknik, ajourføring (3 dage – kursuskode 47315)
• Autohjælp ny teknologi avanceret (5
dage – kursuskode 47352)
• Vejen som arbejdsplads, autohjælp (1
dag – kursuskode 47796)
• Autohjælp – ajourføring (5 dage –
kursuskode 48609)

Mest relevant for
bjærgning, redning
og brand
• Personlig sikkerhed ved redningsarbejde i højde (5 dage - kursuskode
42595)
• Redningsdykker (12 dage - kursuskode
42598)
• Kystredning – bådtjeneste (5 dage kursuskode 43944)
• Dyreredning – større dyr (5 dage –
kursuskode 43948)
• Frigørelsesteknik – Specialopgaver (5
dage – kursuskode 44437)
• Frigørelsesteknik – personbil (5 dage –
kursuskode 47195)
• Frigørelsesteknik – bus og lastbil (5
dage – kursuskode 47254)
• Personlig sikkerhed ved højderedning
– ajourføring (2 dage – kursuskode
47314)
• Bjærgning (10 dage – kursuskode
47612)
• Bjærgning og bugsering af storvogn
(10 dage – kursuskode 47614)
• Koordinering og instruktionsteknik
– bjærgning (5 dage – kursuskode
47742)
• Bjærgning, storvogn – ajourføring (5
dage – kursuskode 48610)

Tværgående kurser
– relevant for alle
• Psykiske krisesituationer – redningspersonel (5 dage - kursuskode 43739)
• Udrykningskørsel (5 dage - kursuskode 43965)
• Effektiv kørsel med udrykningskøretøjer (3 dage - kursuskode 47793)
• Sundhed, sikkerhed, service og logistik (3 dage - kursuskode 45107)
• Konflikthåndtering (3 dage - kursuskode 46493)

RUS
• Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører (1 dag – kursuskode 40065)
• Energirigtig kørsel (3 dage - kursuskode 45080)
• Køreteknik for erhvervschauffører –
trin 1 (2 dage – kursuskode 48465)
• Køreteknik for erhvervschauffører
– ajourføring (1 dag – kursuskode
48466)
• Håndtering af data i virksomhedens
it-systemer (2 dage – kursuskode
45563)
• Brug af pc på arbejdspladsen (3 dage kursuskode 45565)
• E-mail til jobbrug (2 dage – kursuskode 47293)
• Jobrelateret brug af styresystemer på
pc (2 dage – kursuskode 44371)
• Anvendelse af præsentationsprogrammer (2 dage – kursuskode 44373)
• Informationssøgning på internettet til
jobbrug (1 dag – kursuskode 46489)
• Anvend informationer fra internettet
til jobbrug (1 dag – kursuskode 46491)
• Anvendelse af regneark til enkle
beregninger (2 dage – kursuskode
47218)

Du kan læse mere om, hvordan du
søger gennem kompetencefonden på
vores hjemmeside:
3frus.dk/soeg-gennem-kompetencefonden/
Du kan finde alle AMU-kurser, som udbydes på amukurs.dk og du kan mere
om kompetencefonden på dinfond.dk/

Kontakt:
Nina Bach Ludvigsen
Sundhedspolitisk
seniorkonsulent
nina.ludvigsen@3f.dk
mobil 88 92 03 22
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Besøg hos
brandfolk i Bolivia
Redderne Jarl Udsen og Lise Kjeldsen var
tidligere i år på studierejse til Bolivia.
Her et uddrag fra hans rapport fra turen
Af Jarl Udsen

På baggrund af mine interesser og
fokusområder på arbejdsmiljø, arbejdsskader og forebyggelse af arbejdsskader var jeg tidligere i år i Bolivia for at
undersøge forholdene dér.
Jeg fik hjælp til turen fra Fonden til
styrkelse af internationalt arbejde/RL
(10 Øres-fonden), og med var kollega
Lise Kjeldsen fra Falck i Viborg.
Vi lavede en rejseplan, som involverede besøg på brand- og ambulancestationen i Santa Cruz og Trinidad,
samt besøg på konsulatet i Santa Cruz.

Brandstationen i Santa Cruz
Med et døgns forsinkelse ankommer
vi til Santa Cruz, Bolivia, og tager en
taxa til hotellet. Vi indlogerer os, og
besøger brandstationen i Santa Cruz.
Et besøg hvor vi bliver inviteret ind på
16 ∙
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kontoret til en snak med mellemledere
fra brandstationen.
Vores aftale med kommandanten
var imidlertid forgæves, eftersom han
deltog i et møde udenfor stationen.
Vi brugte Google Translate for rimelig
oversættelse, men det afstedkom selvfølgelig lidt misforståelser i samtalerne.
Brandmændene på stationen trænede tydeligvis knob og stik. Vi blev
oplyst om, at alle træner, når der ikke
er andet, der laves. Brandfolkene er
aflønnet af kommunen og er under
policia myndigheden. Uddannelsen til
brandmand er således et modul, der er
efter politiuddannelsen.

Stærkt netværk
Vi fik gennemgået stationens mængde
af ture og opgaver. Der er et godt og

stærkt netværk, hvor hver kender sin
opgave. Der er en talsmand, som gør
det ud for en tillidsmand og sikkerhedsrepræsentant.
Efter lidt rundvisning og lidt gavebytteri, forlod vi brandstationen og
gik tilbage til hotellet. Jeg måtte hér
konstatere fra e-mailkorrespondance,
at aftalen til konsulatet var skubbet til
en af de sidste dage, hvor vi er tilbage
i Santa Cruz (det måtte dog senere
aflyses, da tilbagemeldingen kom for
sent, red.).

Afleverede udstyr
Senere fløj vi med en turboprop propel
maskine til Trinidad lufthavn (også i
Bolivia, red.), hvor vi blev afhentet af
mine kontakter Camilo, Alan og Arnold. De bar vores bagage til en ambulance, og satte os i formanden for de
frivillige reddere, Arnolds, personbil.
Vi kørte til ambulance- og brandstationen i Trinidad, hvor vi blev taget
imod af brandmændene og serveret
lidt lokale forfriskninger.
Vi kunne herefter overlevere 2 x
23 kilo doneret brandudstyr. Fire
fabriksnye branddragter fra Viking
Life-saving Equipment, nye halskraver

fra RAV, og et antal brugte branddragter fra Midtjysk Brand og Redning og
Falck Struer.

for mine fokus-emner, og de blev besvaret efter bedste evne.

Video-konference

• Vagter: Der arbejder 30 brandmænd
m/k på stationen. 10-15 er på vagt
ad gangen, og en vagt varer 8-10
timer. Nogle studerer, andre bliver
der om natten, mens andre går hjem
til deres familie.
• Løn: 6 brandfolk får løn af kommunen, resten arbejder frivilligt
• Antal brande: Svinger meget, men
ofte mange skovbrande i tørketiden
• Arbejdsskader: I 2018 havde stationen en håndfuld arbejdsulykker,
herunder to fra trafikuheld, og en
redningsulykke i floden. Skader bliver ikke officielt registreret. Camillo
(kommandanten) er ”sikkerhedsmand” og taler med implicerede om
evt. arbejdsulykker og forebyggelse
af samme. Brandfolk skal selv søge
pengedonationer ved behov for
medicin/hospitalsindlæggelse – det
er sket i to tilfælde sidste år
• Drift: Reparationer, brændstof til
køretøjer etc. finansieres gennem
donationer fra lokalsamfundet

Jeg informerede Comandante Camilo,
at jeg havde et formål med studieturen, og til det blev jeg nødt til at bruge wi-fi til en video-konference med
en samarbejdspartner i 3F international i La Paz. (Til dagligt på kontoret i
Managua i Nicaragua.)
Camilo orienterede, at vi dagen efter
kunne bruge wi-fi på stationen fra kl.
12.00 som er aftalt med Laura Vera
(fra 3F International, red.), som ville
oversætte mine forberedte spørgsmål
om arbejdsmiljø og arbejdsskader.
Camilo og Arnold kørte os i formandens bil ud til Hotel Laguna Jardin,
som ligger ca. otte kilometer ud af en
dårlig støvet jordvej. Vi blev indlogeret
og nød resten af dagen med lidt kortspil og drøftelse om dagen.

Interview til flere medier
Vi blev afhentet præcis på aftalte
tidspunkt kl. 09.30 af brandmænd fra
stationen på en pickup. Ved ankomst til
stationen blev vi budt velkommen og
fik bekræftet, at wi-fi var tilsluttet, og
umiddelbart derefter påklædte brandmændene sig deres nye dragter til fotografering for fremmødte journalister.
Der blev filmet, interviewet og fotograferet til lokale og nationale medier.
Camilo, Arnold, Lise, Alan og jeg
satte os til et bord midt på stationspladsen. Vi forberedte alle at gå på wifi. Kl. 12.00 sharp ringede jeg til Laura
Vera som aftalt. Hun tog straks imod
video-konferencen, og jeg præsenterede Laura for de medvirkende omkring
”konferencen”. Hun blev præsenteret

Svarene viste blandt andet:

Byen bakker op
Vi takker Laura Vera fra 3F International for veludført oversættelse af
konferencen om Bomberos Voluntarios
Trinidad’s arbejdsskader, arbejdsmiljø
og registrering af arbejdsskader/forebyggelse af skader.
Umiddelbart efter video-konferencen
konstaterer vi, at alle brandmændene
havde taget deres brand udrustning
på, og der blev linet op til fotografering. Camilo spurgte os, om vi ville køre
med i sprøjten til Katedralen for at
tage nogle billeder til aviser. Selvfølge-

Bunken med mapper indeholder
håndskrevne ambulancejournaler og
dokumenter indeholdende arbejdsulykker forbundet med turene.

lig ville vi det. Vi kørte med udrykning
(paradekørsel) med brandmænd på
taget og det bolivianske flag vejende.
Det er tydeligt at hele byen Trinidad
bakker op om byens brandvæsen.
Hele denne seance sluttede tilbage på
stationen, hvorefter brandmændene
inviterede os på en lokal restaurant.

Flodtur i redningsbåden
Tilbage på stationen blev vi inviteret
på en flodtur i brandstationens redningsbåd. Det er en stor lang aluminiumsbåd med 40 HK motor. De sejlede
os op ad en del af Amazonfloden, hvor
der var masser af fugle, fisk, krokodiller og delfiner.
Vi sejlede tilbage til landsætning, og
satte båd og motor på pickuppen og
kørte tilbage. Derefter sluttede dagen
på stationen, og vi blev igen kørt tilbage til hotellet.
Tak til RL/Fonden for den enestående mulighed for at studere Bolivias
arbejdsmiljø og arbejdsskader med
henblik på forståelse og læring, som
studieturen har givet mig.
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Medieinformation
Deadlines og
udgivelser 2019

Størrelse

B x H (Højformat)

Helside

210 x 297 mm + 3 mm til beskæring		

kr. 10.225,-

Nr. 1
Annoncer 4. januar
Udgivelse 29. januar

Bagside

135 x 220 mm		

kr. 6.500,-

Nr. 2
Annoncer 15. februar
Udgivelse 2. marts
Nr. 3
Annoncer 22. marts
Udgivelse 6. april
Nr. 4
Annoncer 15. april
Udgivelse 4. maj
Nr. 5
Annoncer 27. maj
Udgivelse 15. juni
Nr. 6
Annoncer 2. august
Udgivelse 17. august
Nr. 7
Annoncer 30. august
Udgivelse 14. september
Nr. 8
Annoncer 27. september
Udgivelse 12. oktober
Nr. 9
Annoncer 25. oktober
Udgivelse 9. november
Nr. 10
Annoncer 29. november
Udgivelse 14. december
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Pris

A str. (1/1) 186 x 261 mm			

kr. 7.800,-

B str. (1/2) 122 x 261 mm

186 x 128 mm

kr. 4.900,-

C str. (1/4)

186 x 85 mm

kr. 2.900,-

122 x 128 mm			

kr. 2.900,-

D str.

58 x 261 mm

E str.			
F str.

122 x 85 mm

kr. 1.700,-

58 x 128 mm			

kr. 1.200,-

G str.			
Rubrik

58 x

122 x 64 mm

58 mm			

kr. 1.200,kr.

800,-

Farver & tekniske specifikationer:
Priserne er gældende for levering af fuldt færdigt annoncemateriale, leveret
som en højtopløst PDF-fil i CMYK, konverteret med korrekt icc-profil med
density på max. 300%, efter europæisk farvestandard (ISO12647-2).
Trykteknik: Offset. Raster: 70 lin. Papir: 115 gr. glittet. Oplag: 4500 ekspl.
Der reduceres ikke i prisen ved færre farvevalg.
Leveres på et vilket som helst media, eller via mail: lr@peoffset.dk
Vi opsætter naturligvis gerne annnocen, der faktureres efter tidsforbrug.
Rabatordninger:
Ved 4 indrykninger - 25% rabat.
Ved 8 indrykninger - 33% rabat.
Annoncerne skal indrykkes på kalenderåret.

Redaktør / Annoncesalg:
Redderen læses af reddere, brandmænd, medarbejdere ved Falck koncernen, Erhvervsuddannelsescentre,
hospitaler og politikere samt beredskabs- og forvaltningschefer.

B x H (Tværformat)

Journalist:

Stefan Fyhn Gregersen

Flemming Kyster

Havnegade 22 B, 2.3
7100 Vejle
Mobil: 28 91 15 89
E-mail: stefanfyhn@hotmail.com

Langesøvej 67
7000 Fredericia
Mobil 28 91 29 80
E-mail: journalist@redder.dk

Dødsfald
Ejnar og jeg fik hurtigt samarbejdet til
at fungere. Ejnar gik til arbejdet med
en lavpraktisk og pragmatisk tilgang til
løsningen af problemer. Vi så ikke nødvendigvis ens på alting, og det var medvirkende til at få afdækket alle vinkler
i en debat. Ejnars skarpe og kontante
jyske humor var med til at give ham
karakter og gjorde hans tilgang til forhandlinger tilpas uforudsigelige.
Fællestillidsrepræsentant Ejnar
Korsgaard Nielsen er efter længere
tids sygdom gået bort. Stationerne i
Midtjylland flagede på halv d. 17. juli
2019 i respekt.
Jeg lærte Ejnar at kende igennem
bestyrelsesarbejdet i Reddernes Landsklub i 2016, hvor Ejnar blev valgt som
fællestillidsrepræsentant for Falck i
Midtjylland, efter en periode som tillidsrepræsentant på station Struer.

Det var med meget stor sorg, at jeg
modtog meddelelsen om at vores bestyrelsesmedlem og projektleder, Ejnar
Korsgaard Nielsen, sov stille ind på Hospice Limfjord med sine kære hos sig.
Ejnar kom til Redder Af Verden i begyndelsen af RAV’s fødsel, efter at have
deltaget i Nicaragua-projektet.
Ejnar har fra sin indmeldelse i RAV,
været en særdeles arbejdsom og
nærværende sparringspartner til landeprojekter, hvor han altid har tænkt
muligheder frem for begrænsninger.
Han har uddannet sig til projektleder,
og har været projektleder siden 2016.
Han har reageret meget hurtigt på
bestyrelsens henvendelser der krævede
øjeblikkelige reaktioner. Ejnar har en
kolossal viden og indsigt i de forskellige
fremmede kulturer som RAV bevæger
sig i, og havde derfor en stor kontaktflade, især i de afrikanske lande. Lande
som Ejnar havde særlig stor kærlighed
til var Senegal og Zimbabwe. Her har
Ejnar haft betydeligt engagement, hvor
myndighederne og samarbejdspartnere
dér vil opleve et stort savn efter ham.
Ejnar har været medlem af bestyrelsen
i mange år, og har haft stor indflydelse
på uddannelse og udvikling af beredskaber der vedrører civil førstehjælp,

Ejnar lagde igennem sine tillidshverv
utallige timer i arbejdet for bedre
arbejdsforhold for redderne i Danmark. Han fandt også tid til arbejdet i
Redder Af Verden, hvor han også var
en del af bestyrelsen. Som præsten
nævnte i talen ved Ejnars bisættelse,
formåede Ejnar også at være en nærværende familiefar for sine 3 døtre.
Ejnar levede sine sidste år med visheden om, at hans dage var talte. Dette

gjorde han med vanlig kampvilje og
gåpåmod. Han fortsatte ufortrødent
sin kamp for kollegaerne og var aktiv i
Landsklubbens bestyrelse til det sidste.
Mine tanker går i denne svære tid til
Ejnars tre døtre og hans mor, som sidder tilbage med den største sorg.
Æret være Ejnars minde.
Jacob Guldberg
Formand for Reddernes Landsklub

blev hygget med god selvlavet mad og
dertil et godt glas vin eller øl. Men da
han for et par år siden måtte sande, at
han var blevet ramt af kræft, begyndte
han at kæmpe som den fighter han
var. Efter anbefaling af en professor
ændrede han sine kostvaner drastisk,
og det gav tilsyneladende gode resultater. Ejnar har kæmpet mod kræften
lige til det sidste, men den fik desværre
alligevel overtaget.
Ejnars ønske var i stedet for blomster
og kranse, håbet om en donation til
RAV, som kan foretages via MobilePay
til 40774, husk at mærke overførslen
med "Ejnar".
ambulancereddere, og brandkorps i
udviklingslande. Ejnar var en rigtig god
kammerat, ven og kollega, som vi i
RAV kommer til at savne. Han havde en
fantastisk humor og indlevelse, og han
var ofte et samlingspunkt for drøftelser, debatter og sparring, men han
indeholdt sandelig også stor empati og
indlevelse med sin omgangskreds i RAV.
Vi var alle godt bekendte med Ejnars
gode kulinariske køkken, ofte inspireret fra de lande der besøgtes. Når
vi havde vore mini-seminarer, var en
vigtig bestanddel af seminaret at der

Ejnar efterlader sig sine 3 elskede
døtre; Josefine, Caroline og Cathrine,
sin mor Inga, sin veninde Lise, samt sine
søskende Jette og Gitte. Vore tanker
går i denne stund til familien.
Redder Af Verden har mistet en
klippe, og vi vil bære Ejnars minde med
i fremtidens RAV.
Æret være Ejnars minde.
På bestyrelsens vegne
Jarl Udsen
Formand
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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 :)

