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Leder

OBS
Har du en
god historie?

Et nyt kapitel
Det er svært at vide, om man skal grine eller græde, når man følger farcen
omkring ambulancekørslen i Region Syd.
Vores første tanke går naturligvis til vores kolleger, som har knoklet i et
miljø, hvor det har sejlet med hensyn til vagtplanlægning, lønudbetaling
etc., og hvor offentlighedens lys konstant har skinnet på deres virke.

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.

Det har været hårdt fysisk og mentalt, og vi ønsker for dem, at der nu kommer ro og stabilitet omkring deres arbejde. Det har både de og borgerne,
som det jo i sidste ende handler om, fortjent.

Henvendelse kan ske til redaktør
Morten Andersen (se kontaktdata i
kolofonen side 2).

Det skal såmænd nok lykkes regionen at få den havarerede ambulancetjeneste i gang. Siger vi det, fordi de har vist stor dygtighed og kompetence
på området i det forløbne år? Nej! Men regionen har en trumf, ingen andre
har, nemlig en nærmest uudtømmelig pengekasse, som skatteyderne forer
med deres surt indtjente penge.

Husk at melde
adresseændring

Dette eventyr har været DYRT, og det bliver dyrere endnu – ingen tvivl
om det. Det viser norske erfaringer blandt andet. Man beskylder Falck for
monopol, og så nationaliserer man opgaven – det er da barokt. Hvem skal
nu tjekke, at tingene bliver drevet til den rigtige pris?
Vi håber og tror, at medierne vil holde fast i denne historie og de pengestrømme, den indeholder – for regionen skal ikke have lov til at skjule
deres kostbare og massive fejltagelser i denne sag. På et tidspunkt må
nogen drages til ansvar i den skandale, vi ser konturerne af.

Husk at melde adresseændring
til ”Redderen”, når du flytter, så du
fortsat kan få bladet på din nye
adresse.
Manglende adresseændring giver
forgæves arbejde, spildte portokroner og ærgrelse over, at bladet ikke
dukker op.
Send en mail om din nye og tidligere adresse til RL-sekretær Pernille
Lykke Kristiansen på plk@falck.dk

Vil DU med OS til verdens
udkant, og hjælpe vore
kolleger til bedre arbejdsvilkår? − Så gå ind på:
www.redderafverden.dk
− og meld dig ind!
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Fra venstre er det Maja Broløs, Martin Matzen, Graham Harris, Danny Pedersen,
Will Broughton og en repræsentant fra uddannelseskoncernen Pearson, som lagde
lokaler til i deres imponerende hovedsæde ved Themsen.

Trio fik fremtidsmusik
med hjem i bagagen
RUS fik i England
input til nogle sigtelinjer for ambulanceuddannelser og
paramedicineres anvendelsesområder

Der var masser af indtryk, ideer, erfaringer, fakta og oplevelser at tage med
hjem, da tre repræsentanter fra Reddernes Udviklingssekretariat (RUS) gæstede
London i slutningen af juli.
Trioen bestod af udviklingskonsulent
Maja Broløs fra RUS samt ambulancefaglig leder Martin Matzen og paramediciner Danny Pedersen fra den referencegruppe, som giver input og sparring til
RUS på ambulanceområdet.
Formålet med turen var blandt andet at
prøve at afdække, hvordan ambulanceuddannelserne er skruet sammen i Storbritannien, og hvordan man anvender
paramedicinerne i praksis. Hvad kan vi
i Danmark lære af den engelske model,
og hvad bør vi undgå?

Kørte vagter i London
Også brugen af såkaldte fremskudte
enheder blev der kigget nærmere på.
Danny Pedersen kørte en vagt sammen
4 ∙
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med den danske paramediciner Louise
netop på en fremskudt enhed fra London
Ambulance Service (LAS), og konklusionen var klar: Sådanne enheder kunne vi
sagtens bruge i Danmark.
Martin Matzen kørte en vagt sammen
med Lasse Pingel, også dansker i LAS,
og her var det London by night, der var
bagtæppet for vagten.
Der var også lejlighed til at besøge
Falcks datterselskab i London (omtalt
på side 8-9), og høre om, hvordan de
oplever dagligdagen med blandt andet
patienttransport og akutkørsel i britisk
udgave.

College of Paramedics
Et andet spændende punkt på programmet var mødet med Will Broughton og
Graham Harris fra College of Paramedics, en interesseorganisation for paramedicinere og ambulancefaget generelt i
Storbritannien (UK).

Sidstnævnte er en meget vidende
og talende 63-årig gentleman, som har
sloges for at højne paramedicinernes
kompetencer, uddannelse og anseelse
siden udviklingen rigtig tog fart omkring
1996.
Her en snes år senere må man sige, at
anstrengelserne har båret frugt.
Der er knap 22.500 registrerede paramedicinere i UK, og i England alene er
der i år optaget 1900 studerende.

Beskyttet titel
Tidligere var modellen meget lig den
danske. Ambulancefolk med den fornødne kunnen og anciennitet kunne blive
tilbudt paramedicinerkursus inden for
deres ambulancetjeneste. Der var normalt tale om et 10-12 ugers kursus med
indlagt hospitalspraktik.
Selv om paramedicinerne på det
tidspunkt bar den samme titel, så kunne
det faglige stade angiveligt være meget
forskelligt rundt om i landet og fra person
til person.
Det førte senere til, at ”paramediciner”
blev en beskyttet titel. Man skulle lade
sig registrere som sundhedsprofessionel
og kunne opfylde forskellige krav for at
måtte bære titlen.
Der blev lavet en overgangsordning, så
paramedicinere efter den ”gamle” model
også kunne søge om at blive registreret.

nelsen, som kan løbe op i 80.000 kroner
om året.
Guleroden er, at de som uddannede
paramedicinere kommer i en noget
højere lønramme end ambulancefolk på
de lavere kompetencetrin, som ikke er
specielt godt lønnede.
Faktisk er nogle af de højt specialiserede, selvstændige paramedicinere oppe
og runde de syv cifre (i DKR) i deres
virksomhed, fortæller Graham Harris.
Der er en hel skov af universiteter, der
tilbyder paramedicinerforløb, med lidt
varierende indhold og længe. Men fra
2018 bliver der indført en standardisering,
sådan at der i 2021 for første gang kommer færdige paramedicinere ud med helt
samme kompetenceniveau.
I øvrigt nævner Graham Harris, at på
67 af 69 paramedicineruddannelser er
det paramedicinere, ikke læger eller
andre, der forestår undervisningen.

Glider ud i andre funktioner
De studerende starter typisk uddannelsen uden et job på hånden, men de kan
lune sig ved, at der er efterspørgsel efter
deres arbejdskraft. Sidste år var der et
par tusinde ledige paramediciner-jobs,
og det hul er folk fra Danmark, Polen,
Letland, Australien etc. med til at udfylde.
En af udfordringerne er, at mange paramedicinere siver ud af det traditionelle,
præhospitale arbejde.

Større spredning i UK
Will Broughton vurderer, at Danmark
uddannelsesmæssigt har en højere og
mere homogen ”bund”, hvad angår ambulancefolkenes evner og uddannelse,
end i UK.
Til gengæld er der højt til loftet i det
britiske system, forstået på den måde,
at paramedicinere kan tilegne sig endog
meget omfattende uddannelsesniveauer.
Over ”Paramedic”-trinnet er der hele
tre højere trin, man kan videreuddanne
sig til: Specialist Paramedic, Advanced
Paramedic og Consultant Paramedic.

Tager universitetsvejen
I dag tager næsten alle universitetsvejen,
når de vil uddanne sig som registreret
paramediciner.
Typisk er der tale om treårige uddannelsesforløb (der skal dog også indgå
ambulancepraktik) på universiteterne.
Der er forskellige finansieringsmodeller,
men nogle studerende må ifølge Graham
Harris selv betale eller låne til uddan-

Den danske paramediciner Ann Louise Iversen havde kollega Danny Pedersen med
på en vagt. (Foto: Danny Pedersen).
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forhindrer man, at patienter bliver sendt
rundt i systemet. Det sparer også indlæggelser, og så det et effektivt svar til det
stigende antal ældre med flere samtidige,
kroniske lidelser, som både UK og Danmark oplever, mener Harris.

Roller er byttet

Der var spændende input og erfaringer at hente på mødet med folkene fra College
of Paramedics.
Ifølge Graham Harris er omkring 4000
af de 22.500 registrerede paramedicinere ikke beskæftiget med præhospitalt
akutarbejde.
Forklaringen er, at mange glider over
og arbejder i lægeklinikker, skadestuer,
skadeklinikker, alarmcentraler, sundhedshuse, sundhedsrådgivning med
videre.
- Mange gange er lønnen og arbejdstiderne lidt bedre, og det trækker i mange.
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Desuden tager en del ud i verden og
arbejder, forklarer Graham Harris.

Indgår i teams
Mange steder – blandt andet hos praktiserende læger – indgår paramedicinerne
i større teams, der inkluderer læger,
sygeplejersker, paramedicinere, fysioterapeuter, jordemødre etc. Når så mange
sundheds-faggrupper er samlet ét sted,

Ofte er det en paramediciner, der klarer
hjemmebesøg for lægen (blandt andet
i de skæve timer), og Graham Harris
noterer sig – ikke uden stolthed – den
ændrede rolle, paramedicinerne har fået.
- Tidligere, hvis en patient skulle
indlægges, efter en praktiserende læge
havde tilset vedkommende hjemme, så
efterlod lægen ofte et brev med instrukser. Brevet skulle overrækkes til sygehuset, og måtte ikke åbnes af ambulancefolkene. Nu kommer paramedicinere ude i
hjemmet, undersøger patienter, ordinerer
medicin (eksempelvis antibiotika) og kan
online booke en tid hos den praktiserende læge måske fire dage senere til kontrol, beretter en tilfreds Graham Harris.

Kilde: Will Broughton, Graham Harris og
Wikipedia.

Deja-vu i Odense
Region Syd afholdt
infomøder, men der
var ikke meget nyt
under solen

John Larsen fra RL var ikke benovet efter infomødet i Odense.

Det var lidt som en film, man havde set før.
Sådan lød den umiddelbare vurdering,
da John Larsen fra Reddernes Landsklub havde været til infomøde i Odense
omkring Region Syddanmarks planer for
ambulancetjenesten.
Kommentaren fra den tidligere fællestillidsmand for redderne i Region Syd
henviste til, at mødet i vid udstrækning
mindede om de infomøder, BIOS gennemførte før deres opstart.

Samme ansigter
- Der var mange pæne ord og hensigtserklæringer, men der var også mange
spørgsmål, man ikke kunne svare på.
Og så var det endda stort set de samme
personer på ledelsesplan, der deltog,
bemærker John Larsen med henvisning
til, at flere af BIOS-lederne fortsætter i
regions-regi.
En snes personer var mødt op til mødet
(cirka som i Esbjerg), hvoraf 14-15 var
potentielle medarbejdere i den ”nye”
regionale ambulancetjeneste.
Men John Larsen sporede en vis
frustration over, at man holdt infomøde

uden egentlig at kunne informere særligt
konkret.

Centralt spørgsmål
Eksempelvis spørgsmål om løn, anciennitet, personaleforening, gruppeliv med
videre svævede lidt i luften.
- Det er naturligvis fair nok, at man ikke
kommer med bastante udmeldinger, som
man så måske må revidere senere. Men
eksempelvis spørgsmålet om, hvorvidt
man kan få sin anciennitet med over i en
FOA-overenskomst er helt centralt, for
ellers oplever man et markant løndyk, så
det bør der hurtigst muligt skaffes afklaring på, mener John Larsen.
Han understreger, at han ikke skal
råde kolleger til hverken at søge den nye
regionale enhed eller lade være – det
må være helt op til den enkeltes mavefornemmelse og private forhold, påpeger
han. Han opfordrer dog alle til at søge så
mange informationer som muligt om de
forskellige alternativer, så man kan træffe
sin beslutning på et oplyst grundlag. Det
bør være en ret, at man véd, hvad man
siger ja til, slutter han.

Mangler du ultimativt lys på din
cykel, en kraftig dykkerlygte eller
håndlygte?
Så kig forbi Lygteshoppen.com
Vi giver 10% rabat til alle vores
kolleger.
Lygteshoppen drives af to Falck
reddere.
Rabatkode: 53783 for 10%

Eksempel på Bronte RC25-S
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I stedet for mange små enheder er
bl.a. vagtcentral-funktionerne blevet
samlet tre steder, blandt andet her på
hovedstationen i London.

Grundig tilpasning er
ved at give resultat
Falcks engelske indtog har været sværere end ventet – men
potentialet er stort

Da Deputy CEO Kjeld Brogaard i november sidste år takkede ja til at drage
til England for at indpode Falck-DNA
og medvirke til at effektivisere i det
nyerhvervede firma Medical Services
Ltd. i London, havde han ikke drømt om
opgavens omfang.
Man kan måske udtrykke det sådan, at
hvis firmaet var et hus, så rummede det
lidt flere K3’ere end først antaget. Men
efter en grundig, fælles, indsats fra Falckorganisationen, samt ledelse og medarbejdere fra Medical services, fremstår
virksomheden mere fit, velorganiseret og
moderne end nogensinde før.
8 ∙
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Den tidligere ambulancechef hos Falck
i Nordjylland lægger ikke skjul på, at det
har været en trekvart år lang ”bjerg-etape” at nå hertil, og der mangler stadig lidt
i forhold til den ønskede rentabilitet.
- Men vi er faktisk ved at være godt i
mål med de helt nødvendige omstruktureringer og optimeringstiltag, der er
implementeret og igangsat, og nu kan vi

så småt begynde at kigge mere fremad,
fortæller Kjeld Brogaard, da RUS og
Redderen besøger hovedstationen i Bow
i Østlondon.

Organisation og samdrift
Der er blandt andet blevet skabt en helt
tydelig fordeling af ansvar og ledelse.

Leif Wiuff (tv), Director of Operations, er en af de danske kræfter, der hjælper med at
få selskabet i en god gænge.

Tidligere var det meget vanskeligt – ja
faktisk umuligt – at tegne et organisationsdiagram over virksomheden.
Der er også sket en kraftig effektivisering af vagtcentralfunktionerne. Firmaet
har 34 kontrakter på sygetransportområdet, og typisk sad der et par mand
på hvert af de sygehuse, kontrakterne
omfatter, og styrede ”deres” folk. Der
skete stort set ingen koordinering eller
samdrift, men det er nu blevet ændret,
hvor vagtcentralen er samlet på hovedstationen i Bow og 2 andre steder.
På økonomisiden er der hentet en
dansk økonomidirektør og controller
ind, og de har blandt andet kulegravet
samtlige kontrakter. Tidligere er der i
for høj grad blevet budt ind uden helt at
kende lønsomheden, men i fremtiden kan
det beregnes ganske præcist, hvad den
rigtige pris skal være.
Vi har brugt tiden siden overtagelsen til
at skabe forståelse for Falck kulturen og
måden vi driver virksomhed på, herunder at sikre en klar og tydelig strategi
kombineret med information og åbenhed
overfor de næsten 1000 medarbejdere
der er i virksomheden. Vores mål er at
skabe en Falck virksomhed i England
som i fremtiden opfattes mere som en
samarbejdspartner end som leverandør.

Vil løse opgaver anderledes
Ifølge Kjeld Brogaard er der et stort potentiale for Falck, når der forhåbentlig for
alvor går hul på udbud af akutte ambulanceydelser i Storbritannien.
Men han ser også store muligheder
på det såkaldte HDU-område, der blandt
andet dækker interhospitale transporter,

Medical Services Ltd. og Falck First Responce har omkring 900 medarbejdere og
578 køretøjer.

tunge patienter, transport til børnecancerhospitaler med videre. Falck First Responce, som den akutte afdeling hedder,
har 45 af disse køretøjer.
- Sagen er, at man i over halvdelen af
tilfældene sender en læge eller sygeplejerske med, hvilket naturligvis er kostbart.
Maibritt (Jansen, dansk ambulancebehandler hos FFR, red.) havde et eksempel, hvor en diabetespatient skulle køres
cirka 160 kilometer. Der var en sygeplejerske med, i det tilfælde der skulle
måles blodsukker eller gives glukose.
Det gjorde hun vist én gang, og ellers
havde hun en hyggelig tur, der varede
det meste af en arbejdsdag. Der er det,
jeg prøver at argumentere for, at vi uddanner og tillader vores ambulancefolk at
løse disse opgaver, i stedet for måske at
trække en læge væk fra sygehuset, som
så skal dækkes ind af en anden læge.

Ved frokosttid kører der flere ”sandwichvogne” rundt i industriområdet i
Bow, hvor Falck har til huse.

Der vil vi gerne hjælpe vores kunder med
at løse opgaverne mere økonomisk og
hensigtsmæssigt, siger Kjeld Brogaard.

Beredskab på Wembley
Falck First Responce har også en lidt
spektakulær nichevirksomhed, nemlig at
levere ambulanceberedskaber ved store
arrangementer. Det gælder eksempelvis
Bruce Springsteen-koncert på Wembley
foran flere end 60.000 tilskuere, NFL
2016 samme sted og Red Bull Air Race
at Ascot 2016.
Det er ikke guldrandede opgaver for
Falck, men det er et fantastisk udstillingsvindue i England for den nye aktør,
som har et klart, langsigtet mål: At være
den foretrukne private leverandør, det
foretrukne brand på området og den
foretrukne arbejdsplads.

RUS fik et spændende indblik i arbejdshverdagen
med patienttransport og akutkørsel i England.

Nr.6 › August ‹ 2016

∙ 9

Falck satte sit præg på den
præhospitale kongres EMS2016
Det kræver et system at redde menneskeliv
Falck var tidligere på sommeren hovedsponsor for kongressen
EMS2016, den første europæiske kongres om den præhospitale indsats, som blev afholdt af Den Præhospitale Virksomhed i
Region Hovedstaden fra den 30. maj til den 1. juni 2016 i Tivoli
Hotel & Congress Center, blot få hundrede meter fra Falck-huset i
København.
Falck var i høj grad med til at sætte sit præg på EMS2016 kongressen, hvor i alt 1.120 forskere, medarbejdere inden for akutmedicinske tjenester og private virksomheder fra 37 forskellige
lande deltog. Alle med ét formål at drøfte forskning, uddannelse,
genoplivning og fremtiden for det akutmedicinske område.
Blandt deltagerne var, foruden Sundheds- og ældreminister
Sophie Løhde og Regionsrådsformanden fra Region Hovedstaden
Sophie Hæstorp Andersen, også H.K.H. Kronprinsesse Mary, der
som protektor for EMS2016 deltog i åbningsceremonien.

Det kræver et system at redde menneskeliv
Ved sin ankomst til kongressen blev Kronprinsessen modtaget
af den lille blomsterpige Elvira, der for tre år siden var tæt på at
miste livet ved hjertestop, da hun fik et stykke æble galt i halsen. ”Det kræver et system at redde menneskeliv”, er EMS2016
kongressens slogan, og dette blev i allerhøjeste grad virkeliggjort
af Elviras tilstedeværelse og historie, idet hun stadig er i live i dag
takket være et tæt samarbejde mellem hendes barnepige, vores
reddere, akutmodtagelsen og hospitalet.

Efter åbningsceremonien besøgte Kronprinsesse Mary en række
stande, heriblandt Falcks, hvor paramediciner Lars H. Sørensen introducerede Falcks nye Europa Ambulance, som stod opstillet ude
på forpladsen til hotellet.
Kronprinsessen udviste stor interesse for Falcks præhospitale indsats,
og drøftede bl.a. uddannelse, maskinen "Lucas", der giver hjertemassage, samt musik i ambulancen med Lars H. Sørensen og
Koncernchef Allan Søgaard Larsen.

Falck viste nye løsninger og udviklingsmuligheder
Foruden Europa Ambulancen, var der også opstillet en ambulance
fra Region Hovedstaden. Begge fik meget stor opmærksomhed
og havde konstant besøg af interesserede kongresdeltagere. Også
vores indendørs stand var populær og noget af et tilløbsstykke,
idet den uden tvivl stod som en af kongressens flotteste.
Fokus på standen var Falcks forsknings- og udviklingsprojekter,
hvorved musik i ambulancer samt telemedicin, hvor der blev livestreamet fra Europa Ambulancen, blev fremvist.

Den lille piges historie gjorde et stort indtryk på alle kongresdeltagerne og Kronprinsessen, der fra talerstolen understregede, at
Elvira er et levende bevis på, at beredskabet er et nødvendigt og
livreddende system.
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Endvidere var der et forskningsafsnit på standen, hvor Heidi Vikke,
Ph.D.stud. og Afdelingsleder for Falck Forskning i Danmark, Anna
Ekwall, Docent fra Falck i Sverige, samt reddere fra Emergency DK
præsenterede deres forskning.

Storstilet redningsevent på Rådhuspladsen

Også LEGO ambulancen var opstillet ved vores indendørs stand,
og var foruden Kronprinsessen formentlig kongressens mest
fotograferede objekt.
Både ambulancerne og standen var bemandet med uniformeret
ambulancepersonale fra både ind- og udland. Som Falck-ambassadører repræsenterede de Falck og vores værdisæt på bedste vis,
og understregede med deres store faglige viden og knowhow,
hvorfor Falck er verdens største internationale ambulanceselskab.

’At det virkelig kræver et system at redde menneskeliv’, blev foruden Elviras historie ved åbningsceremonien også cementeret for
Københavns borgere, da Falck i forlængelse af EMS2016 kongressen stod i spidsen for et storstilet redningsevent på Rådhuspladsen
i København den 30. maj 2016.
Sammen med Beredskabsstyrelsen, Hovedstadens Beredskab,
Københavns politi og Den Præhospitale Virksomhed i Region
Hovedstaden, organiserede vi eventen for at vise, hvordan samarbejdet mellem forskellige aktører – ambulancereddere, læger og
politi – er altafgørende for at redde menneskeliv.

Falck workshop & redder-konkurrencer
Under den tre dage lange konference blev der afholdt forskellige
foredrag og workshops. Bl.a. afholdte Falck workshoppen ”How
to lead people helping people”. Yderligere blev der også afholdt
redder-konkurrencen EMS Championship, hvor Falck deltog med
hold fra bl.a. Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, USA, Spanien,
Slovakiet og Schweiz.

EMS2016 - en innovativ platform
Der var således en rød tråd i gennem hele kongressen og en klar
målsætning om, at EMS2016 skulle være en innovativ platform i
forhold til, at sætte nye standarder for forskning og behandling
inden for det præhospitale område.

Alle måtte dog desværre se sig slået af et utrolig dygtigt holdt fra
London Ambulance Service, der meget fortjent vandt konkurrencen.
Også Falck Foundation deltog på kongressen, hvor fire af forskerne
afholdte foredrag, som alle var velbesøgte. Endvidere blev Falck
Foundations Abstract Award overrakt til Andreas Claesson, for et
spændende projekt om AED leverede droner, ved afslutningsceremonien for EMS2016.

At EMS2016 har været en utrolig vigtigt begivenhed at støtte
understreges af Direktør for Falck Emergency Øst Jørgen Mieritz;
”En kongres som EMS2016 er mere end blot vidensdeling, det
handler om samarbejde på tværs og at sikre udviklingen indenfor
akutmedicinske tjenester.
Forberedelserne til EMS2016 har været i gang i mere end ét år,
og været præget at et stærkt og tæt samarbejde mellem Falck og
Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden.
Foruden det faglige udbytte og mange gode drøftelse om de
præhospitale indsatser, har det været fantastisk at mærke den
entusiasme, der har været blandt alle de deltagende, og deres interesse for Falck - vores deltagelse har positioneret os stærkt internationalt. EMS2016 er uden tvivl en begivenhed man vil huske”.

Fra Falck Gladsax
til Sydsudan
I over en måned var Thomas Sylvester, brandfaglig leder hos Falck
Gladsaxe, udsendt for Beredskabsstyrelsen i katastrofehærgede Sydsudan. Det skete som en del af en aftale mellem Falck og Beredskabsstyrelsen, og Thomas er glad for at have haft muligheden for at hjælpe.
Af Esben Pejstrup
Sydsudan er ikke kun et af verdens
nyeste lande, men også et af de lande,
der er hårdest ramt, når det kommer til
menneskelige katastrofer. Tørke, konflikt
og hungersnød har alt sammen medvirket til, at behovet for hjælp til landet er
enormt, og at over 1,7 millioner mennesker er internt på flugt i landet.
Hjælpen er blandt andet kommet fra
Beredskabsstyrelsen, der har sendt
mandskab til landet og etableret såkaldte
base-camps for at give nødhjælpsorganisationer et sted at levere deres nødhjælp
fra. På grund af et samarbejde mellem
Falck og Beredskabsstyrelsen har Thomas Sylvester fra Gladsaxe været blandt
de udsendte til Sydsudan, hvor han
blandt andet fungerede som sikkerhedsrådgiver:
- Jeg er rigtig glad for at have haft
muligheden, og for at Falck har været så
fleksible. Det er tydeligt, når man er dernede, at behovet for hjælp er stort, og det
giver både en faglig og personlig stolthed
at have været med til at bidrage, fortæller
Thomas Sylvester, der har været tilknyttet
Beredskabsstyrelsen i 13 år og i alt været
på otte internationale indsatser.

Erfaring på flere niveauer
Beredskabsstyrelsens samarbejde med
Falck går flere år tilbage, og gennem
tiden har Falck-ansatte blandt andet fået
mulighed for at bidrage i forbindelse med
jordskælvet i Nepal og Ebola-udbruddet i
Vestafrika.
Ifølge Thomas Sylvester, der startede
hos Beredskabsstyrelsen inden Falcksamarbejdet officielt begyndte i 2012, er
der en klar fordel begge veje rundt, når
12 ∙
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xe

en Falck-kollega er med på Beredskabsstyrelsens internationale hold:
- Mine roller er ikke de samme hos
Falck og på de internationale missioner,
men der er alligevel en masse man kan
tage med. Falck giver erfaring i at arbejde
med mennesker i svære situationer,
mens de internationale missioner er så
alsidige, så jeg får prøvet udfordringer, vi
kun meget sjældent ville få herhjemme,
forklarer han.
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Miniferie på

Agerskov Kro og Hotel
Midt i det sønderjyske
Miniferie med halvpension:

2 retters menu med efterfølgende kaffe og sødt, samt morgenbuffet.
Priser pr. person i dobbeltværelse:

Overnatninger med halvpension
Standard værelse
Stort værelse
Luksuslejlighed

1 nat

2 nætter

3 nætter

4 nætter

5 nætter

kr. 650,kr. 750,kr. 850,-

kr. 1150,kr. 1250,kr. 1450,-

kr. 1550,kr. 1750,kr. 1950,-

kr. 2050,kr. 2300,kr. 2500,-

kr. 2500,kr. 2800,kr. 3000,-

Tillæg ved enkeltværelse pr. nat kr. 200,Grupperabat ved min. 30 pers. ring og forhør.
Receptionen er åben hver dag kl. 7.00 - 18.00

Medlemmer af Reddernes Landsklub
kan mod fremvisning af denne annonce
få 10% rabat.
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Hjulda

Agerskov Kro og Hotel • Hovedgaden 3-5, 6534 Agerskov
Tlf. 74 83 32 28 • Fax 74 83 32 78 • otte@agerskov-kro.dk • www.agerskov-kro.dk

Udstilling med
kreative reddere
På væggen hænger et stort maleri af et
fiktivt færdselsuheld på motorvej E45
ved Ejer Bavnehøj. Billedet hang i udrykningsgangen på stationen i Skanderborg indtil stationens lukning 1. december 2009. Billedet er malet af den lokale
kunstner Jan Jørgensen i 2005 på
foranledning af redderne på stationen,
og det symboliserer meget godt dobbeltheden i arbejdet som redder.

Det ny-restaurerede
Falck-Museet ved
Egeskov Slot viser
”redderkunst”

”Redderne drives af glæden ved at
hjælpe mennesker i nød samtidig med,
at ingen redder ønsker andres død og
ulykke. Dette spændingsfelt giver rum for
mange forskellige og nogle gange også
modsatrettede følelser: Spænding, sorg,
skyld, stolthed og glæde for nu at nævne
nogle af de vigtigste. Følelserne kan
komme til udtryk i form af kreativitet, alt
fra fotografering, samling af scrapbøger,
bygning af modeller til udførelse af små
kunstværker.”

Sådan hedder det i en ny lille udstilling
på Falck-Museet, der sætter fokus på
redderes kreativitet og kunst.
Et område af de ny-istandsatte lokaler
er således helliget reddernes kreativitet

og interesse for deres fag i forskellige
udtryk.
Har kan man se nogle af de modeller
og værker, der er på udstilling.
Kilde: Falck-Museet

Denne tro kopi af den første Falckstation i Svingelport i Helsingør er lavet i træ af
brandmand Jens Johannessen, og efterfølgende har redder Poul H. Pedersen fra
Hornslet beklædt den. Modellen er udlånt til Falck-Museet af Ingelise Johannessen.
I samme montre står modeller af biler. Brandbilen er lavet af redder Erik Hansen i
Rønne, mens ophavsmanden til ambulancen er ukendt.

Model af station Kystvejen i Aarhus, som den så ud fra byggeriet i
1942 til en større ombygning fandt sted i 1959. Modellen er bygget og
udlånt at tidligere redder Poul Hjort Pedersen, Hornslet.

Trædebilen på gulvet er lavet af Falckredderne i
Nakskov i 1950’erne i forbindelse med et lotteri til jul.
Redderne solgte lodsedler med bilen som præmie, og
overskuddet gik til julehjælp til fordel for fattige børn.
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Danish Emergency Medicine C
Dag 1

Torsdag den 24. november 2016

08.00-09.00
Lokale

Registrering, kaffe, the, morgenbrød og frugt

09.00-09.30

10.05 – 10.35
Lokale
Session A - 60 min
10.35-11.35

Lokale 9 –180 pers
Most needed research in
the Emergency
Department (Eng.)
Colin Graham
Tim Cooksley

Udstillingsområdet
Plenum
Velkommen ved formænd: Christian Skjærbæk, Annette Jakobsen og Maja Broløs
Regionsrådsformand RH: Sophie Hæstorp Andersen - /Maja
KEYNOTE: Terror in Paris – Experiences from the french Emergency Departments
Roberta Petrino (Eng)- /Marie-Laure
Pause med kaffe, frugt og wienerbrød
Udstillingsområdet
Lokale 10+12 – 200 pers
Lokale 11+13 180 pers
Lokale 14 88 pers
Post operative
Skill station – som
Det tværsektorielle samarbejde
komplikationer i det
læringsmetode – Uddannelse
Erfaringer fra Viborg
præhospitale - lessons
og kompetenceløft
Bente Dam
learned
Stine Lovise Nielsen
Mathias Giebner
Patientpårørende kald
Anne Kudsk
Casebaseret undervisning
At træne og teste sin
Margrethe Lomholt
organisation til
terrrorhændelser
Michael Mølmer

11.35-11.45
Session B - 60 min
11.45-12.45

How to run Emergency
Department operations

Ultralyd i akutafdelingen
Jesper Weile og UL
gruppe

Pause med kaffe og frugt
Udstillingsområdet
Setup og beredskab ifm. terror i
London
Matt Shute

Bo Madsen (US)
Professionalism in practice:
managing difficulties in
staff and systems

Ultralyd i akutafdeling
Stefan Potch

Lokale 9 –180 pers
AMLS (Advanced medical
life support)
Charlotte Barfoed
Gunhild KjærgaardAndersen

Lokale 10+12 – 200 pers
Præhospital medicin,
Akutmedicin under pres
(ENG)
Eric Chanzy
International
akutmedicin- trends?
(ENG)
Youri Yordanov

14.45-14.55
Lokale
Session D – 60 min
14.55-15.55

Lokale 9 –180 pers
NIV behandling –> Akut B –
problemløser i
akutafdelingen
Lone H. Tougaard, Lis
Winther og Kathrine
Frandsen
CPAP – præhospitalt
Ole Hendriksen

Lokale 10+12 – 200 pers
Cooperation with highly
specialized units (ENG);
Tim Cookskley (ENG)

Innovation and
Partnerships
Darren Kilroy (ENG)

Lokale 11+13 180 pers
Infektioner på akutafdelingen
Thomas Lars Benfield

Lokale 14 88 pers
Næsespray - som,
smertebehandling til børn
Bettina Nygaard Nielsen

At arbejde i Afrika – erfaringer
med Ebola
Elisa Vestergård

Børn og smerter
Gitte Aagaard

Indvandre medicin i det akutte
felt
Christian Wejse

Forbrændinger, neukrotisk
facitis - hvornår bruger man
trykkammeret
Henrik Rottensten

Pause med kaffe, kage og sundt – 10 min
Udstillingsområdet
Lokale 11+13 180 pers
Lokale 14 88 pers
Erfaringer fra Norge
Infektioner på akutafdelingen
Akutsygepleje og akutspeciale
Thomas Lars Benfield
(norsk)
Ole- Petter Vinjevoll
Sepsis for sjov og alvor
(Jeopardy- workshop)
EMS, Theo Walther Jensen,
Masteruddannelse i
akutsygepleje (norsk)
Anders Granholm, Mathias
Ulrika Erikson
Geldermann, Kristine
Eberhard.

Hvordan accepterer
patienterne NIV?
Dorthe Sørensen
Pause med kaffe og frugt – 30 min
Udstillingsområdet
Plenum

15.55-16.25
Lokale
16.25-17.15
17.15 -17.45
19.30 Velkomstdrink
20.00 Middag & dans
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Bispebjerg - AKM
Birgitte Nybo Jensen

Abstracts præsentationer

Stående frokost og poster walk i Amalienborg
Udstillingsområdet

12.45-13.45

Opdateret 6. juli 2016

DNU – akutafdeling
Ole Mølgaard

Patientkarakteristika for
psykiatriske patienter
Mikkel Rasmussen og Hans
Kierkegaard

Darren Kilroy (ENG)

Lokale
Session C – 60 min
13.45-14.45

Erfaringer med patienter med
psykiatriske problemstillinger
i akutafdelingen
Susanna Deutch og Bodil
Clemensen

Lokale 15 88 pers
VISIONER OM DE
FREMTIDIGE
AKUTAFDELINGER:

DAENA generalforsamling
Konferencemiddag Scandic Copenhagen

Lokale 15 88 pers
TRENDS I AKUTFORSKNING
I DANMARK
Ved professorer og
forskningsledere
Henrik Ømark

Lokale 15 88 pers
TRENDS I AKUTFORSKNING
I DANMARK
Ved professorer og
forskningsledere
Henrik Ømark

Conference 2016 - København
Dag 2

Fredag den 25. november 2016
Registrering, kaffe, the, morgenbrød og frugt
Udstillingsområdet

08.00-09.00

Rejsen som akutlæge – fra Danmark til Island til USA – og tilbage igen – Akutmedicin i høj sø
09.00-09.45

BO MADSEN/DAN
Foredragskonkurrence

09.45-10.30
10.30-11.00
Lokale
11.00-12.00

Lokale 9 –180 pers
Akutmedicin som speciale
Christian Skjærbæk.
Kompetenceprofil og
specialuddannelse I
akutsygepleje
Bente Dam

Pause med kaffe, frugt og wienerbrød – 30 min
Udstillingsområdet
Lokale 10+12 – 200 pers
Lokale 11+13 180 pers
Lokale 14 88 pers
DHB-forgiftning (flere
Defusing – debreifing
Præhospital uddannelse
emner)
Thue Rokkjær
dansk vs engelsk
Peter Skanning
Lasse Pingel
Pårørende og patienter i krise –
at miste et barn
Et bud på fremtidige
Louise Skriver
kompetencer hos
ambulanceredderne
Ole Hendriksen

Lokale 15 88 pers
"Evidence in emergency
medicine"
Tim Cooksley og Bo
Madsen

Geriatri i akutafdeling &
robotstuegang
Catherine Havreslev Foss

12.00-13.00
Lokale
13.00-14.00

13.00-14.00
14.00-14.30
Lokale
14.30 – 15.30

Opdateret 6. juli 2016

15.30 – 16.00

Lokale 9 –180 pers
Copenhagen Triage Algorithm
(CTA), DEPT, Nye
triageparametre
v/ Kasper Iversen

Lokale 10+12 – 200 pers
Halskraver v/Helge
Asbjørnsen + Mathias
Giebner + Charlotte
Barfod

V-TAC
Kjeld Damgaard

Halskraver – set fra et
rygkirurgisk perspektiv
Peter Duel

Udstillingsområdet
Lokale 11+13 180 pers
Uventet hjertestop – uvarslet
undervisning

Akut nefrologi
Jesper Juul Larsen

Lokale 14 88 pers
Lungeemboli – et overset
symptom
Benedict Kjærgaard

Lokale 15 88 pers
Giftlinjen og antidote I
akutafdelingen
Niels Erik Ebbehøj
Lotte Groth Høgberg

Blødning og blodprodukter
Jakob Stensballe

POSTERWALK
(Amalienborg)
Pause med kaffe, kage og sundt – 30 min
Udstillingsområdet
Plenum
Olivia overvinder døden
Jakob Stensballe og teamet omkring patientcasen

Farvel og tak for denne gang – Vi ses til DEMC 8 
Christian Skjærbæk, Annette Jakobsen og Maja Broløs
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Region Syd er gået fra stabil ambulancedrift til kaos på under et år, påpeger
en debattør. (Arkivfoto).

Mange ubesvarede
spørgsmål i Region Syd
Efter BIOS’ konkurs
vil Region Syddanmark prøve kræfter
med ambulancedrift

Efter at skifteretten den 27. juli erklærede
BIOS konkurs, indgik Region Syddanmark og kuratorerne den 4. august en
aftale, der betyder, at regionen fra 15.
august overtager ambulancekørslen i de
områder af regionen, som BIOS hidtil har
dækket.
Aftalen er en såkaldt overdragelsesaftale. Ifølge aftalen sker der en virksomhedsoverdragelse af de tidligere BIOSmedarbejdere til regionen. Aftalen med
kuratorerne beskriver blandt andet også,
hvordan regionen overtager leasingen
af ambulancerne, lejen af stationerne,
varelager og driftsinventar på stationer
og i ambulancer.

657 – alt inklusive
Det har været imødeset med spænding,
hvor mange medarbejdere BIOS egentlig
havde, og hvordan sammensætningen af
dem var.
Region Syd offentliggjorde den 8.
august en optælling, der viste, at der pr.
1. august 2016 var 657 medarbejdere i
selskabet – alt inklusive.
18 ∙
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De 657 medarbejdere var fordelt på
477 reddere, 119 timereddere og 61
øvrige medarbejdere – elever, ledere og
øvrigt administrativt personale. De 477
reddere fordeler sig ud på 53 såkaldte
ST-chauffører, 127 assistenter, 251 behandlere og 46 paramedicinere.
Kuratorerne udbetalte i slutningen af
juli løn til 596 medarbejdere. Når antallet
er mindre end det samlede antal medarbejdere pr. 1. august, dækker det primært
over, at det langt fra er alle timereddere,
der tager vagter hver måned, oplyser
regionen.
Regionsrådsformand Stephanie Lose
(V) siger:
- Vi kan ikke i dag præcis sige, hvor
mange medarbejdere, vi kommer til at
mangle. Redderne kommer blandt andet
til at skifte overenskomst, og det kan få
en betydning. Efterhånden som vi danner os et overblik, kan vi mere præcist
sige, hvor mange og hvilke medarbejdere, vi mangler.

Mange ubekendte
Behovet for medarbejdere er langt fra det
eneste spørgsmål, der hænger i luften.
Omstændighederne omkring regionens
fejludbetaling af 31,5 millioner kroner til
BIOS – penge som sandsynligvis reddede selskabet fra kollaps tilbage i januar
– kræves fra flere sider fuldt belyst.
Desuden venter der sandsynligvis en
betydelig regning for manglende udbetaling af løn, tillæg, betaling for afbrudte/

ikke afholdte pauser, forkert anvendte
satser, feriegodtgørelse, pension med
videre.
3F Vestfyn opgjorde primo august, at
bare tre reddere havde 366.000 kroner
til gode – 122.000 kroner pr. redder i snit.
Er dette billede bare nogenlunde dækkende for de øvrige medarbejdere, er det
en kæmperegning til samfundet, der lurer
i kølvandet på konkursen, konstaterer 3F
Vestfyn.

Hård kritik
Redder Finn Andersen, stifter af Facebook-gruppen ”Nej til ambulancekaos i
Region Syddanmark” er hård i sin kritik
af regionens og ikke mindst udvalgsformand Thyge Nielsens håndtering af hele
sagen.
Blandt andet peger han i et indlæg på,
at man på rekordtid er gået fra at have
en økonomisk robust operatør og samarbejdspartner (Falck), som overholdt
samtlige forpligtelser i forhold til køretøjer, mandskab, stationer, arbejdsmiljø,
overenskomster, love og regler – til at
have kaos på området.
- Fakta er, at Thyge Nielsen har
medvirket til den største redderflugt og
det største kaos på ambulanceområdet i
Danmarkshistorien, skriver Finn Andersen blandt andet.
Der er næppe tvivl om, at det sidste
kapitel om ambulancekørslen i Syddanmark ikke er skrevet endnu…

RUS Nyhedsbrev

Efter Bios
– tid til eftertanke
I skrivende stund er BIOS erklæret konkurs og Den Syddanske
Ambulancetjeneste har set dagens lys. At ambulancer er svære
at sende i udbud, burde nu stå klart – igen – og mane til eftertanke
i alle landets fem regioner.
Af Vivi Nør Jacobsen, konsulent i Reddernes Udviklingssekretariat.
I Reddernes Udviklingssekretariat arbejdes der hårdt på, at fremtidens udbud af
ambulancedrift kommer til at ske på fair
vilkår. Fair vilkår, er vilkår, som fx opnås
via nytænkning, udvikling og brug af ny
teknologi, og ikke ved at redderne betaler
prisen ved at deres løn trykkes nedad
eller vilkår forringes. Efter endnu et EUudbud er kørt skævt, og Bios ser ud til at
forlade landet igen, ligesom Samaritten
gjorde det, er det tid til eftertanke.
- Det er oplagt, at gå tilbage til udbudsmaterialet og udbud processen, for at
finde kimen til, at Bios ikke kunne leve
op til opgaven, konstaterer konsulent Vivi
Nør Jacobsen. Hun har arbejdet med
fokus på ambulanceudbud i et års tid og
ser en klar tendens:

FAKTA OM
AMBULANCER
OG UDBUD
Ambulancedriften i regionerne
sendes i EU-udbud. Kravene er, at
det enten er laveste pris eller det
mest fordelagtige bud, der vinder.
Regionen kan dermed opstille krav
til andet og mere end fx forsyningssikkerhed og pris.
Vinderen af udbuddene skal være
den tilbudsgiver, der lever bedst op
til de opstillede kriterier. Det er den
region, som sender sin ambulancedrift i udbud, der fastsætter kriterierne, som fx kan omfatte forskning
og udvikling, miljøfaktorer, afledte
omkostninger eller dokumenteret
erfaring med opgaven.

- Udbuddene bliver beskrevet teknisk og
som en statisk driftsopgave. Man leger
så at sige, at tiden vil stå stille og at man
kan prissætte opgaven fra a-z. Endda
i en periode helt op på otte år i Region
Syddanmarks tilfælde. Man beskriver
materiel og teknik, men ikke i udvikling,
samarbejdsform og kvalitet, siger hun og
tilføjer: Der er intet i lovgivningen der hindrer, at man i stedet for firkantede krav til
materiel formulerer et udbud, der lægger
vægt på løbende udvikling, kvalitetssikring og nytænkning.

Region Syddanmark har oprettet en særlig hjemmeside, hvor
reddere ansat i Bios kan holde
sig opdaterede, og interesserede
kan læse mere om den fremtidige
ambulancetjeneste i Region Syddanmark: www.rsyd.dk/wm488276
Flere medier – særligt i den syddanske del af landet – har dækket
BIOS’ liv gennem 11 måneder
intenst. Her er links til et par temasider på mediernes hjemmesider:
www.fyens.dk/bios

FAKTA
Konkurserklæringen af Bios kom
efter at Region Syddanmark ikke
længere havde tillid til Bios’ betalingsevne og begærede selskabet
konkurs. Skifteretten i Odense
erklærede onsdag den 27. juli Bios
konkurs, og regionen valgte at
overtage ansvaret for driften. En
kurator administrer konkursboet,
og regionen arbejder på at overtage både materiel og mandskab.

www.beredskabsinfo.dk/emne/
bios-ambulance-services/
www.tvsyd.dk/tema/bios-sagen

afslutte patienter eller mere effektiv udnyttelse af materiel, siger hun og opfordrer
regionale politikere og embedsmænd til
at tale mere og direkte med redderne.

Kontaktdata:
Fokus på teknik og drift sker for at kunne
prissætte opgaven og veje tilbuddene i
forhold til hinanden med fokus på pris.
- Prisen skal betyde noget. Regionsbudgetterne er jo ikke uendelige og ingen
bryder sig om at betale for meget - det
er trods alt skattekroner, der bliver brugt.
Men jeg har ikke mødt mange reddere,
som ikke ganske uopfordret peger på muligheder i en styrket dialog mellem AMK
og folkene ud i bilerne, øget rum for at

Vivi Nør Jacobsen
Udviklingskonsulent
26 39 46 26
vivi.noer@3f.dk
Maja Broløs
Udviklingskonsulent
23 98 64 25
maja.brolos@3f.dk
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Afsender: Redderen, Ringstedgade 128, 4700 Næstved

UMM ID-nr. 42 506

MEDIEINFORMATION
Størrelse

B x H (Højformat)

B x H (Tværformat)

Pris

Helside

210 x 297 mm + 3 mm til beskæring

kr. 10.225,-

Bagside

135 x 220 mm

kr. 6.500,-

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,-

D str.

58 x 261 mm
122 x 128 mm

E str.
F str.

122 x 85 mm
58 x 128 mm

G str.
Rubrik

kr. 2.900,kr. 1.200,122 x 64 mm

58 x

kr. 1.700,-

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: wv@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.

Morten Andersen

Flemming Kyster

PE offset A/S
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Ringstedgade 128
4700 Næstved
Mobil: 20 76 17 22
E-mail: moa@falck.dk
www.redder.dk

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

Annoncesalg:
Winnie Vagtborg
Tømrervej 9, 6800 Varde
Tlf.: 76 95 17 17
E-mail: wv@peoffset.dk
www.peoffset.dk

