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OBS
Har du en
god historie?

Tak for i år
Vi nærmer os afslutningen på et 2016, som har været en blandet fornøjelse for redderfaget.
Region Syddanmark valgte at nationalisere en del af ambulancekørslen i
regionen efter BIOS’ kollaps. Vi har ingen grund til at tro, at regionen kan
drive ambulancetjeneste bedre eller billigere end Falck, der har 100 års
erfaring.
Men får de held til at sløre billedet af de reelle omkostninger, vil nogle
regioner måske sige: ”So ein ding müssen wir auch haben”. Det vil i givet
fald betyde endnu større faglig opsplitning af en i forvejen lille faggruppe.
Også på brand- og især assistanceområdet er presset stort. Skruen
bliver hele tiden strammet, og det er svært at se, hvornår – og om – det
begynder at gå den rigtige vej.
Men det skal ikke være tristesse det hele – se blot beretningen inde i
bladet fra to ST-reddere, som elsker deres job og arbejdsplads.
Og så er det super spændende visioner, som blandt andre Region Sjælland har luftet for paramedicinernes kompetencer og virke. Desuden
håber vi, at 2017 giver et gennembrud hvad autorisation for ambulancebehandlere angår.
Vi på REDDEREN vender tilbage i det nye år, der blandt andet byder på
OK-fornyelse.
Brug os, tip os, kom med de gode eller kritiske historier – redaktør Morten Andersens kontaktdata står på modstående side.

Fagbladet Redderen modtager gerne tips til historier eller emner, som
vi kan tage op.
Ambulanceområdet fylder af naturlige årsager en del i bladet. Men vi
har et stærkt ønske om at afspejle
hele reddergruppen i bladet, så ikke
mindst kolleger fra assistance- og
brandområdet opfordres til at komme med input.
Henvendelse kan ske til redaktør
Morten Andersen (se kontaktdata i
kolofonen side 2).

Husk at melde
adresseændring
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

Alle læsere ønskes en glædelig jul og et godt nytår – uanset om det
foregår på jobbet eller sammen med familie og venner.

Udlængsel...
Har du lyst til at gøre
en forskel i udlandet
− så bliv medlem af RAV nu.
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Et smidigt samarbejde mellem brandog ambulancefolk giver de tilskadekomne ved større trafikulykker de
bedste odds.

Elever og
brandfolk øvede
samarbejde
To paramedicinere
har skabt øvelsesdage i Lellinge, hvor
ambulanceredderelever og brandfolk
styrker samarbejde
og egne kompetencer

Den lille flok ambulanceredder-elever (hvoraf to var figuranter) deltog frivilligt og
ulønnet i samarbejdsøvelsen for at blive skarpere op til deres svendeprøve.
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Begge parter fik noget ud af det, da
ambulanceredder-elever og brandfolk
den 17. november holdt øvelser sammen
på brandstationen i Lellinge.
Eleverne er i 8.-10. praktikperiode og
er således godkendte som ambulanceassistenter. Formålet med dagens øvelser
var at fremme elevernes kompetencer,
samarbejdsevner og forståelse for egne
og kollegers roller på skadestedet – og
at klæde dem godt på til den forestående
svendeprøve.
Samtidig fik brandfolkene øvet deres
frigørelsesudstyr, kæderedning, indbyrdes samarbejde og samarbejdet med
ambulance-kollegerne.

Eleverne fik en præsentation af udstyret ombord på brandkøretøjet, blandt andet det
særdeles tunge men også effektive frigørelsesgrej.

Tredje gang
Det var tredje gang, et sådant arrangement løb af stablen, og tilbagemeldingerne har hver gang været meget positive
hele raden rundt, fortæller paramediciner
Simon Helmerik, Falck Roskilde.
Han har sammen med kollegaen Jacob
Kure fra Falck Køge skabt konceptet,
som også er planlagt gentaget fem eller
seks gange i 2017.
- Ideen kom faktisk fra brandfolkene i
Lellinge, som Jacob og jeg underviser
som nødbehandlere. De kunne godt
tænke sig at lave noget tværfagligt. Samtidig er ambulanceelevernes uddannelse
svundet noget ind hvad angår praktik
omkring frigørelse etc., men her får de
nogle udfordrende og virkelighedstro
scenarier at øve sig på.

Teoretisk er ambulanceredder-elever anno 2016 meget velfunderede, men praktisk
mærker man, at dén side fylder mindre på uddannelsen, mener arrangørerne Simon
Helmerik (tv) og Jacob Kure. Derfor er øvelsen i Lellinge en god anledning til at
skærpe praktikken i realistiske cases med skrigende ”ofre” etc.

Også kæderedning
- De lærer dels noget praktik, de får
noget erfaring, og så lærer de, at de har
nogle super dygtige brand-kolleger, de
kan gøre brug af og samarbejde med
i skarpe situationer, fortæller Simon
Helmerik, som har mødt opbakning til
dagene fra både Region Sjælland, Køge
Kommune og Falck.
Den sidste af de tre øvelser involverede kæderedning, som Falck Lellinge er
ret alene om at have med i værktøjskassen herhjemme. Simon Helmerik håber
dog, at metoden får større udbredelse,
og det kan øvelsesdagene måske hjælpe
lidt med til.

Efter hver case var der et reflektionsforløb, hvor eleverne evaluerede på deres egen
indsats. Undervisningsformen - som bygger på den såkaldte facilitationsmodel – er
ifølge Simon Helmerik ret enestående hvad angår intern undervisning. Målet er
netop at eleven gennem flere reflektionsøvelser selv retter egne fejl.
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”Sammenrend”
i Sønderborg
Fredag aften den 18. november blev der
afholdt kombineret ”lukkefest” og julefrokost på st. 432 i Sønderborg.
- I disse så turbulente tider viste
personalet hos Falck i Sønderborg igen
overskud og fremsynethed ved at arrangere en julefrokost for ansatte og tidligere
ansatte. Der deltog cirka 25 reddere fra
Falck Emergency – Assistance og Ambulance Syd. En rigtig hyggelig aften med
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god mad og historier fra den virkelige
verden, fortæller stationsleder Jesper
Stig Andersen.

Vigtigt med sammenhold
Jesper Andersen, leder Falck FO-18, takkede i sin tale for arrangementet, og han
nævnte blandt andet, hvor vigtigt det er
at sammenholdet på tværs af faggrupper

og selskaber plejes og udvikles til gavn
for patienter, kunder og virksomheden,
og det er sådan et arrangement et godt
eksempel på.
- Vi lever i en foranderlig verden, og vi
bliver nødt til at tilpasse os og respektere hinanden og de valg, den enkelte
har taget i sit arbejdsliv, sagde Jesper
Andersen blandt andet i talen, som blev
afsluttet med et Falck-hurra.

REDDEREN gav input til
kommunikations-workshop
Fagbladet REDDEREN, studerende fra
Københavns Universitet samt paramediciner Michael Kragh var inviteret med, da
en ny strategi for den interne kommunikation i Falck-koncernen blev lanceret og
drøftet på en workshop i Falck-huset.
Dagen var arrangeret af GCCHR
(Group Corporate Culture and Human
Relations), som under ledelse af ”kulturminister” Frederik Madsen har til opgave
at knæsætte Falcks værdier og etablere
fællesskab og sammenhæng på tværs
af enheder og landegrænser i koncernen.
Ifølge undersøgelser vægter Falckmedarbejdere den interne kommunikation højt. Men selv om Falck generelt
scorer højt på medarbejdertilfredshed, så
er bedømmelsen af den interne kommunikation noget mere beskeden – og det
skal den nye plan gerne ændre på.

Mere tilstedeværelse
REDDEREN var inviteret til at fortælle
om arbejdet med at nå ud til såkaldte
”Frontliners”, altså menige kolleger ude
på landkortet, som bladet tilsyneladende
har mere held med at få i tale end de ”officielle” publikationer.
Blandt anbefalingerne fra REDDEREN
var at komme mere ud af hovedkvarteret
i København og vise flaget og være til
stede i alle egne af landet.
Det blev også foreslået, at man ind i
mellem også gav plads til lidt mere kritiske indlæg. Troværdigheden falder, hvis
man KUN bringer positive artikler.
Og så blev det nævnt, at mange er
glade for at modtage REDDEREN på
hjemadressen – kontra som pdf på nettet
eller sendt til stationen. Så kan familien
i øvrigt også lige bladre den igennem og
få et indblik i arbejdshverdagen.

Medarbejdermagasinet ”HELP” dækker
alle medarbejdere i hele koncernen, og
bladet bliver oversat til 16 sprog.
Denne enorme spredning er en stor
udfordring, viser en undersøgelse, som
en gruppe studerende fra Københavns
Universitet har gennemført. De peger
blandt andet på, at man forsøger at
tilfredsstille så mange, at man risikerer at
tilfredsstille ingen.
De studerende har talt med et halvt
hundrede Falck-ansatte i Danmark, England og Tyskland om deres syn på HELP.
De kortere, mere faktuelle noter bliver set
positivt på, men mange har sværere ved
at finde relevans og identifikation i nogle
af de længere artikler.

Omlægninger
I den nye strategi ligger blandt andet,
at HELP udkommer færre gange, men
med flere sider og mere dybdegående
features.
Det digitale nyhedsbrev "Stripes", som
er kendt fra Assistance, udbredes til tre

Paramediciner Michael Kragh, som
også er holdleder brand i Skælskør,
gav feedback, input og ideer til kommunikationen fra Falck.

yderligere områder: Stripes Emergency,
Stripes Healthcare og Stripes Safety
Service. Desuden udvikles fora på de
sociale medier og på nettet under overskriften Falckpeople.
Men alt dette bliver der givetvis informeret mere om fra andre kilder…

Global gruppe
Der er dog ingen tvivl om, at REDDEREN har lidt nemmere arbejdsbetingelser med blot én faggruppe og ”kun”
Danmark som målgruppe.

Tre unge studerende fra Københavns Universitet præsenterede deres analyse af
medarbejdermagasinet ”HELP”.
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Fokus på
ST tjenesten
ST tjenesten udfylder en vigtig, men måske
lidt overset rolle, og redderne er stolte af deres job og arbejdsplads. To sjællandske kolleger fortæller her om, hvad det indebærer at
køre liggende sygetransport
Af Dennis Zean Bengtson og Christina Minou Nielsen

Hvad er ST tjenesten? Hvilke opgaver
løser vi, hvor travlt har vi, hvilke forskelle
og ligheder er der mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland – og hvordan
ser fremtiden ud?
Det er nogle af de spørgsmål, vi gerne
vil adressere med dette indlæg – i håbet
om at udbrede kendskabet til vores virke
og måske vække lidt velfortjent opmærksomhed og anerkendelse til vores dygtige ST-kolleger. Vi er alle pavestolte over
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at køre denne tjeneste, og vi mener selv,
vi har verdens bedste arbejdsplads.

Kører ”D”-turene
ST tjenesten (sygetransport-tjenesten,
red.) er biler, som er sat ind for at køre
”D”-turene for ambulancerne. Det vil sige
de ”ikke-behandlingskrævende” ture.
Vi har en anden oppakning i bilerne
end i ambulancerne – dog kan vi udføre

Vi vil gøre Falck stolte og gøre alt for
at denne tjeneste forbliver i Falcks
hænder og ånd, fastslår ST-redder
Dennis Bengtson (billedet) og hans
kolleger.
de nødvendige ting som måtte ske, inden
vi skal bruge ”storebror”, som vi kalder
ambulancerne.
I Region Hovedstaden har man allerede siden 2009 kørt liggende sygetransport i den såkaldte ST-bil, som lige
som ambulancerne har et bårerum til en
liggende patient.

I bilen er der ingen behandling, idet vi
kun kører med ikke-behandlingskrævende. Men ellers fungerer vi som ambulancerne med en redder i bårerummet, som
er sammen med patienten under turen.

Høj belægning
Belægningstiden er helt oppe omkring 95
procent i Region H, hvilket er meget flot.
Det vil sige, at alle 33 ST biler i Region H
næsten ingen tomkørsel har.
I Region Sjælland ligger belægningstiden omkring 75 procent, hvilket også er
særdeles flot. Lidt tomkørsel kan ikke helt
undgås på grund af de lange afstande i
regionen.
Region Sjælland startede først med
ST-kørsel i 2016, men ordningen er blevet
så efterspurgt, at Falck opnormerer med
biler for øjeblikket.

ST deltager i det traditionelle juleoptog
på Amager, hvor der også er mange
gamle, klassiske køretøjer med.

Kan fokusere på det akutte
I begge regioner er ambulanceredderne
begejstrede over vores tilstedeværelse
og ikke mindst vores indsats.
Den betyder nemlig, at ambulancekollegerne nu kan koncentrere sig om de
mere akutte og behandlingskrævende
ture.
Man må sige, at vi i begge regioner er
blevet taget godt imod, og vi har et rigtig
godt samarbejde med ambulancerne.

Ilt på vej
I Region Sjælland har vi ilt i bilerne, og
det gør cirka hver tredje patient brug af
på vores ture. I Region H har man hidtil
ikke ment, der var behov for ilt i bilerne.
Det skulle dog efter sigende være på
vej, og i givet fald vil ST-bilerne i hovedstaden kunne varetage endnu flere
”D”-ture.

Ikke i tvivl
Hvem er det så, vi kører med og IKKE
kører med?
I Falck har vi et klogt mundheld: "Er
du i tvivl...? så er du IKKE i tvivl!" Det
betyder, at vi på ingen måde kører med
patienter, vi er i tvivl om, eller som skal
bruge behandling på turen, da vi ikke vil
risikere vores patienters liv og førlighed.
Mange af vores patienter er ”Minus
HLR”, og ved diverse brud vil man have
smertedækket patienten, inden vi afhenter denne.
Vi har vores grundlæggende viden fra
vores uddannelse igennem Falck, og så

bruger vi vores sunde fornuft – det sidste
er ret væsentligt.

Kan være støtteenhed
Skulle vi være i tvivl, har vi både en
sundhedsfaglig og en AMK, som vi kan
spørge til råds. Derfor vil vi altid have
hjælp ved hånden.
Samtidig kan vi træde ind og være støtteenhed for ambulancerne eksempelvis
ved katastrofer, større færdselsopgaver,
flystyrt, terror med mere.
Vi kan også, i tilfælde af et nærliggende trafikuheld, køre til stedet og sørge for
at sikre skadestedet og yde førstehjælp til
de tilskadekomne, indtil ambulancerne er
ankommet.

Kommet for at blive
ST tjenestens mandskab rummer ikke
blot uddannede ST folk, men også
tidligere assistenter, behandlere eller
paramedicinere, som af forskellige årsager fysisk eller psykisk trænger til andre
udfordringer.

Der er ingen tvivl om, at ST-bilerne er
kommet for at blive, samt at ST tjenesten
er en stor hjælp for både akutambulancerne, regionerne og Falck.
Redderne på ST er stolte af deres arbejde og vil gøre alt for at opfylde Falcks
værdier, samt være 100 procent til stede
for det enkelte individ, som befinder sig i
ST-bilen.

Fakta:
ST-bilerne kører blandt
andet med:
• Dehydrering
• Almen dårlig tilstand
• Faldskader
• Terminale patienter
• Hoftefraktur
• Dialyse
• Afrusning

Nr.10 › December ‹ 2016

∙ 9

2016 var endnu et s
Julen nærmer sig, året ”går på hæld”, og det er altid en god anledning til at gøre lidt status. Først og fremmest tak for indsatsen,
der fra alles side har været stor.
I Redningskorpset kan vi se tilbage på et begivenhedsrigt og udfordrende 2016. Det var blandt andet året, hvor vi indførte en ny
skarp organisering i en geografisk struktur Øst/Vest og opdeling i
Emergency og Assistance.
Jeg kunne tale meget om reorganisering, strategier, økonomi,
udbud, optimeringer, forandringsprojekter og mange af de andre
vigtige ting, der fylder i min og resten af ledelsens hverdag. For
det er vigtige ting. Det ved I – og det ved jeg. Og det betyder
noget, at vi har en fælles forståelse for dem. Men lige nu vil
jeg hellere benytte lejligheden til at tale om noget andet, der er
mindst ligeså vigtigt. Eller måske endda vigtigere, fordi det er
fundamentet for alt, hvad der er godt ved Falck og i Falck.

Hvem er vi egentlig?
Når 2016 er gået har vi løst i hundredetusindevis af opgaver:
store som små, akutte og ikke-akutte, for unge og gamle, for
mennesker og for køretøjer, om natten og om dagen og i al slags
vejr. Med faste og kompetente hænder, med det skarpe øje og
det kølige overblik. Med omtanke og mod, med viden og omsorg
og altid med hjertet på det helt rette sted. Det er det, vi kan. Det
er det, vi gør. Det er derfor, vi er her. Det er det, det handler om.
Det er dem, vi er.
Vi skal holde fast i alt dette. Vi skal holde fast i, at vi er her for
kunderne, for patienterne, for borgerne. Vi er her for at hjælpe
dem, for at give dem det, de kan forvente af os – og nogle gange
giver vi dem endda mere, end de forventer. Uanset hvilke forandringer, vi må igennem. Uanset hvilke udfordringer, vi har – og
får - så står vi op hver morgen for at gøre lige netop dét. Det er
det, det vil sige at være redningskvinde og redningsmand. Hver
gang vi kan ”vende et blad i kalenderen” er det det fingeraftryk
og fodaftryk, vi har sat i Danmark. Det danskerne kan huske. At
de fik hjælp.
Jeg håber, I kan nikke genkendende til dette og følge mig i det.
For det ligger som grunden til alle de gode ting, der sker i ambulancetjenesten, brandtjenesten og på assistanceområdet. Det er
det, der er Falcks DNA. Det er dem, vi har været - gang på gang
på gang i 2016.

Og så lidt om de forskellige områder:

Ambulance
I ambulancetjenesten har vi arbejdet intensivt med implementeringen og opstarten af de nye ambulance- og ST-kontrakter.
Ambulancekontrakterne i Region Sjælland og Region Hovedstaden havde begge opstart den 1. februar i år, og nyt materiel, nye
køretøjer, nye uniformer og nye baser blev taget i brug.
I begge regioner er opstarten og implementeringen af kontrakterne gået rigtig godt, hvilket skyldes et både godt og konstruktivt samarbejde med Den Præhospitale Virksomhed i Region
Hovedstaden samt Præhospitalt Center i Region Sjælland – OG i
særdeleshed reddernes fleksibilitet og omstillingsparathed i gennem hele processen. På samme måde er vores samarbejde med
Region Sjælland omkring indsættelsen af ST-køretøjer kommet
rigtig godt i gang, og vi kan se en positiv udvikling på området.
Især ser vi frem til udviklingen af kompetencerne på paramedicineruddannelsen i Region Sjælland i tæt samarbejde med
Præhospitalt Center.
2016 har også været et spændende år for ambulancetjenesten i
Emergency Vest. Projektet med musik i de nordjyske ambulancer
har fået tilføjet en ekstra dimension, hvor erfaringer fra musikterapi fra psykiatriske hospital afprøves i ambulancerne. Et andet
spændende projekt mellem Falck og Region Midtjylland er, at Point
of Care målinger udført af paramedicinere kan danne grundlag for,
at patienterne i nogle tilfælde kan undgå indlæggelse.
2017 bliver endnu et innovativt år, hvor Falck blandt andet indgår
i et projekt med Region Midtjylland omkring ”Sociolancen” - en
ambulance bemandet med Falckreddere, som skal tage hånd om
psykiske patienter og medvirke til at presset på den psykiatriske
skadestue reduceres.
Jeg vil gerne give en stor ros og stor respekt for den måde hvorpå
Responce har leveret såvel den løbende drift samt ekstra beredskaber i sine kontrakter. Det har været en svær periode at være i
for såvel medarbejdere som ledelse – og jeg kan kun udtrykke en
stor tak for det samarbejde til alle medarbejdere i Responce.
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spændende Falck-år
Etableringen af det nye Medical Office er gennemført og nye retningslinjer og handlinger er implementeret for det samlede Falck,
At vi samtidig i fremtiden vil tilføre nye kvalitets og driftsafviklingssystemer til Falck, der er udviklet i Responce, vil medføre endnu
mere innovation for den samlede ambulancetjeneste.
Tidligere på sommeren var Falck hovedsponsor for kongressen
EMS2016, den første europæiske kongres om den præhospitale
indsats som blev afholdt af Den Præhospitale Virksomhed i Region
Hovedstaden. Mange Falck-reddere deltog, og Falck var i høj grad
med til at sætte sit præg på kongressen. Vores stand var det helt
store tilløbsstykke, som endda havde besøg af H.K.H. Kronprinsesse Mary. Falck har igen i 2017 valgt at være hovedsponsor, og
forberedelserne er i fuld gang.

Brand
Også for brandtjenesten har 2016 været et indholdsrigt år. Dannelsen af de nye beredskabsområder, som trådte i kraft den 1.
januar 2016 har fyldt en del, idet det naturligt har medført en
række ændringer på brandområdet. Vi er kommet rigtig godt
fra start; i både Emergency Øst og Vest er gamle aftaler blevet
genforhandlet, nye aftaler er blevet indgået, og nye samarbejder
etableret.

Generelt går samarbejdet med regionerne, kommunerne og de
nye beredskaber rigtig fint. Vi indgår nye aftaler og mærker en
interesse for at udvikle samarbejdet i nye retninger.

Assistance
På assistanceområdet har implementering af den nye assistanceaftale (forsøgsordningen) fyldt meget i 2016. Aftalen blev indgået
for at gøre os mere konkurrencedygtige, og mange af elementerne i aftalen begynder nu at vise resultater. Det gælder blandt
andet leverandørforbruget, kapacitetsudnyttelsen, implementering
af hjemmevagter og “drift fra hjemmet”. Der er ingen tvivl om,
at aftalen har været nødvendig og skaber et godt grundlag for at
øge vores konkurrencedygtighed.
For kunderne handler autohjælp meget om pris, det må vi erkende, men når ”skaden så sker”, er det totaloplevelsen, der gør
indtrykket og forskellen. Det er med stor interesse og stolthed,
vi kan følge kundernes vurdering af os på eksempelvis Trustpilot.
Her beretter kunder om reddernes kompetencer, hjælpsomhed, evne til at tage sig af og skabe tryghed og meget mere. I
skrivende stund kan jeg se, at vi på Trustpilot har en fremragende
score på 9,1 ud af 10 mulige. Og de mange positive kommentarer, kan kun gøre én glad.

I september blev brandtjenesten re-certificeret efter den nye
ISO9001:2015 standard for en ny treårig periode. Certificeringen
er ikke kun en anerkendelse af vores ”brandprodukt”, det er især
en anerkendelse af den indsats og det engagement, som alle i
brandtjenesten hver dag yder. Det sikrer, at vi har en brandtjeneste
i Falck, der konstant sætter fokus på kvalitet og udvikling.
I skrivende stund arbejdes der meget ihærdigt og målrettet på forberedelserne til MODEX 7 øvelsen på Langvang i Randers. Mange
gode folk har været involveret i forberedelserne for at sikre, at
øvelsen bliver udbytterig og spændende for alle deltagere.
2017 bliver endnu et spændende år for brandtjenesten. Blandt
mange ting kan nævnes, at Nordjyllands Beredskab og Falck
sammen med Aalborg Universitet, har sat sig for at forsøge at
optimere redningsberedskabets indsats i forbindelse med alarmering fra automatiske brandalarmeringsanlæg, så de mange blinde
alarmer kan undgås.

Vi har fået forlænget kontrakten med Københavns Lufthavn til
31.10.2018. Vi oplever fortsat vækst på skadeserviceområdet. Vi
har ansat 60 nye reddere i 2016, opstartet et nyt hold assistanceredderelever, implementeret assistancefaglige ledere, blot for at
nævne nogle flere af de mange gode ting, 2016 også bød på.
Til alle jer derude, derinde, dernede og deroppe; i bilerne, i hjemmene, på stigerne, i kældrene, på gaderne og i bygningerne: Jeg
ønsker Jer og Jeres kære en God Jul og et Godt Nytår. Tak for 2016.
Lars Vester Pedersen
EVP/Redningsdirektør, Emergency Nordic & UK

Aldersopsparing
– noget for dig?
Af Jan H. Lauvring,
konsulent Pension og Forsikring

Tiden for årsskiftet nærmer sig med hastige skridt. Traditionelt er dette samtidig
en tid hvor mange af bl.a. skatte- og
opsparingsmæssige årsager, prøver at
vurdere hvorvidt der er ”overskud” til enten at betale lidt mere og for den enkelte,
måske samtidig mere hensigtsmæssig
opsparingsform samlet set!

Optimal opsparing..?
Problemet er imidlertid at der ikke er
noget der er politisk stationært. Dvs. at
forudsætninger der var da man begyndte
at spare op til fremtiden, pludseligt viser
sig måske ikke at være det optimale.
Enten med baggrund i skattemæssige
sammenhænge og/eller i lovgivningsmæssige ændringer af opsparingsform.
Sidstnævnte set i sammenhæng med
fx modregningsregler, herunder samspillet mellem offentlige ydelser og ens
opsparing. Noget der for den enkelte
kan ramme særdeles hårdt i en given
situation og ofte gør at den opsparingsform man – enten frivilligt eller ”tvungent”
har – måske ikke altid er det optimale
valg over tid.
Jeg skal ikke her gå ind i de mange
konkrete problemstillinger der er omkring
opsparing og samspillet med offentlige
ydelser, men blot nævne en måske lidt
overset opsparingsform. Dette primært i
forhold til den obligatoriske og overenskomstbestemte opsparingsform via den
arbejdsmarkedspension vi som reddere i
Falck og Responce er omfattet af i PensionDanmark.

Fordeling ”før og nu”
Fra 1. januar 2010 var det i PensionDanmark slut med, at indbetale til
kapitalpension med fradragsret. Indtil
dette tidspunkt var udgangspunktet en
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fordeling til opsparing på 50 % til livsvarig
pension, 40 % til ratepension og 10 % til
kapitalpension. Efter dette tidspunkt er
udgangspunktet for deling til opsparing
minimum 50 % til livsvarig alderspension,
og maksimalt 50 pct. til ratepension.
Den opsparing, der før 1. januar 2010
var indbetalt som kapitalpension, fremgår
i dag på pension.dk som ”aldersopsparing”. Denne omlægning er ”teknisk” sket
ved, at den kapitalpension der stod på
pensionsopsparingen som kapitalpension er blevet afgiftsberigtiget dvs. der
er betalt 37,3 pct. i skat allerede nu (mod
40 pct. ved udbetaling, hvis man ikke
tog mod tilbuddet om afgiftsberigtigelse).
Derved kom den ”udskudte” skat også
hurtigere ind i Statskassen.
I modsætning til kapitalpension er
aldersopsparing ikke fradragsberettiget.
Omvendt skal der heller ikke betales skat
ved udbetalingen.
De fleste lidt ”ældre” reddere har derfor
allerede aldersopsparing stående, uden
der i dag automatisk indbetales til den.

Den står på pension.dk som ganske
almindelig pensionsopsparingsform
/-del. Indbetaling kan dog genoptages
i PensionDanmark, eller oprettes som
en selvstændig opsparing fx i banken,
men husk det hensigtsmæssige i ikke at
have flere ”små” opsparinger, idet dette
omkostningsmæssigt nemt kan blive for
dyrt, samtidig med at overblikket over
ens opsparing ofte kompliceres!
Hvis du ønsker, at indbetale til aldersopsparing i PensionDanmark skal
dette ske ved en direkte indbetaling på
pension.dk idet det ikke pt. er muligt, at
indbetale det som ekstrabidrag via arbejdsgiver (så lander den ekstra indbetaling bare som 50-50 jf. ovenfor).

Ekstra opsparing.?
Ekstra opsparing kan for den enkelt være
en rigtig god ide (se nedenstående).
Undertegnede vil dog fortsat arbejde
for at det er muligt, at omfordele mellem ratepension og aldersopsparing via

arbejdsgiver. Sådan var det nemlig muligt
med kapitalpensionen før 2010. Dette
kunne generelt være hensigtsmæssigt
for flere og i særdeleshed hvis årsindkomsten ikke overstiger ca. kr. 337.000.
Sidstnævnte skyldes at det såkaldte
beskæftigelsesfradrag nedsættes for
denne indkomstgruppe, når de indbetaler
til ratepension eller livrente via arbejdsgiver, hvilket ikke gælder for indbetaling til
aldersopsparing.

Aldersopsparingens
muligheder og egenskaber
Følgende er karakteristisk for en aldersopsparing
• Ingen fradrag ved indbetaling – ingen
skat ved udbetaling. Skatten betales i
princippet straks og ikke ved udbetaling af opsparingen, som der ellers er
tradition for.
• Godt alternativ til opsparing på en
almindelig bankopsparing dels fordi
beskatningen af afkastet er væsentligt
lavere. Der betales således kun såkaldt
PAL-skat på 15,3 % af afkast. Og dels
fordi aldersopsparing giver samme afkast som resten af din pensionsopsparing. Du skal dog huske, at opsparingen er bundet til pensionstidspunktet.

• Indestående og udbetaling påvirker
ikke folkepensionens pensionstillæg.
Vil således være et godt alternativ, hvis
din ratepension eller livsvarige pension
har udsigt til at påvirke folkepensionens pensionstillæg.
• Kan deludbetales
• Ingen krav om faste indbetalinger
• Udbetales tidligst 5 år før den enkeltes
folkepensionsalder
• Udbetales senest 15 år efter tidligste
udbetalingstidspunkt
• Maksimal indbetaling i 2016 er som
tidligere nævnt kr. 28.900
• Indbetaler du til aldersopsparing i PensionDanmark skal du ikke betale yderligere i administrationsomkostninger
end du allerede gør (pt. 297 kr. årligt)

Godt alternativ – fleksibel
opsparingsmulighed
Den generelt stigende levealder gør, at
alle selvsagt bør overveje, om opsparingen til den ”3. alder” rækker. Netop her
giver aldersopsparingen en god mulighed for at øge pensionsopsparingen på
en måde, hvor den ikke får en uheldig
påvirkning af folkepensionens pensionstillæg. Samtidig bevarer den en høj grad
af fleksibilitet.

Der skal dog fortsat appelleres til at
den politiske usikkerhed der hersker omkring opsparing, herunder ”samspilsproblemer” mellem opsparing og offentlige
ydelser, fjernes. Det vil være særdeles
klædeligt i forhold til den almindelige lønmodtagers opsparingsmæssige planer
for fremtiden. Det er fortsat utilstedeligt at
de forudsætninger der er tilstede når en
enten ”tvungen” eller anden opsparingsform påbegyndes – pludselig ændres.
Ofte med tilbagevirkende kraft og uden
mulighed for at imødegå uhensigtsmæssige ændringer for den enkelte opsparer.
Hidtil har intet været sikkert på dette vigtige område, samtidig med at skiftende
regeringer jo ønsker opsparing til alderdommen fra den enkelte lønmodtager.
Med ovenstående lille ”øf”, håber jeg
alligevel at denne artikel har sat tanker i
gang omkring opsparing generelt. Herunder muligheden for omtalte Alderspension som et pt. rigtig godt supplement for
mange i en fleksibel opsparingsform.
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Terror i Paris
set fra akutmodtagelsen
Læge Youri Yordanov
fortalte om sine erfaringer den tragiske
aften i Paris, hvor 129
mistede livet og 433
blev såret
Det startede som en helt almindelig
aftenvagt på skadestuen – og det sluttede som en aften og nat, ingen af de
implicerede læger, sygeplejersker og
øvrige sygehuspersonale nogensinde vil
glemme.
Sådan sammenfatter den franske læge
Youri Yordanov fredag den 13. november
sidste år, hvor Paris blev ramt af et voldsomt terrorangreb.
På DEMC7 fortalte Youri Yordanov
gribende, men også med stænk af sort
humor, som på ingen måde var upassende, om begivenhederne dén fatale aften.

Billedet ændrede sig
Han var på job på Saint Antoine hospitalet i Paris, hvor der den fredag var 45-50
patienter i akutmodtagelsen først på
aftenen. Antallet og sammensætningen
af syge, tilskadekomne og alkoholpåvirkede personer var ikke usædvanlig for en
fredag.
Men klokken 21.47 ændrede billedet
sig fuldstændig.
- Der kom en patient ind med skudsår,
hvilket var overraskende, for det er faktisk ikke noget, vi ser så ofte. Det er mere
i Marseille, tilføjede lægen med et smil.
Da der inden for de næste fem minutter kom yderligere tre patienter ind med
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skudskader, var han ikke i tvivl om, at
hospitalets beredskabsplan for store
hændelser skulle iværksættes.

Leder af indsatsen
Som den mest erfarne læge på afdelingen
denne aften måtte den 35-årige træde
tilbage fra direkte patientbehandling og
begynde at lede og organisere indsatsen.
- Det var virkelig skræmmende at
forlade det, man VED hvordan man skal
gøre, og så tage en helt uvant opgave på
sig, erkendte Youri Yordanov.
Patienter strømmede fortsat ind. De
kom til fods eller blev nærmest båret af
venner, de kom i bil, i taxa og siden også
i ambulancer – nogle af dem i meget
alvorlig tilstand.

Tæt på skyderier
Saint Antoine ligger nær mange populære barer og restauranter, og det viste sig,
at hospitalet kun lå få hundrede meter fra
et af de forfærdelige skyderier, hvor tilfældige restaurantgæster blev mejet ned.
Ved Stade de France, Frankrigs nationalstadion, hvor der var landskamp mod
England, havde tre selvmordsbombere
heldigvis begrænset held med at tage
folk med sig i døden.

Angrebene i den nordlige og østlige del
af Paris skabte naturligvis forvirring. Men
de franske myndigheder følger ifølge
Yordanov en strategi (med det meget
franske navn ”Camembert”) om at økonomisere med ressourcerne. I den givne
situation skulle der også være politi- og
ambulancekræfter til eventuelle angreb i
den vestlige del.

Forstærkninger ankom
Youri Yordanov havde telefonisk underrettet sin chef, som i øvrigt havde fødselsdag, om situationen. Men den unge læge
var overrasket, da chefen dukkede op,
på cykel.
”Hvorfor kom du ind – der render jo folk
rundt med automatvåben”, spurgte han
chefen, som pegede på sin cykelhjelm og
erklærede, at han jo VAR beskyttet.
Kriseledelsen indkaldte de kirurger,
læger, sygeplejersker og andre, der
kunne undværes fra andre afdelinger, og
frivillige sundhedspersoner og medicinstuderende kom også til undsætning
udefra, på trods af det risikable miljø
udenfor hospitalet.
Der blev oprettet læge-ledet triage
ved indgangen til Saint Antoine. Der blev
også etableret små autonome teams
af sundhedspersoner, som ikke kendte

Yordanov faktisk dem, der ikke var på
vagt! Selv om de havde fri og ikke kunne
komme frem, så pinte det mange af dem,
at de ikke var til stede og at de ikke kunne
handle og hjælpe i den ekstraordinære
situation.
De mennesker, der døde ved terrorangrebene den 13. november 2015, døde ”på
gerningsstedet”, og det vider om, at den
parisiske ambulance- og hospitalssektor
ydede en fantastisk indsats den dag.

hinanden, men hvor mindst én havde
kendskab til akutafdelingen (så man
kunne finde medicin, udstyr etc.)

Plads til nye patienter
Opgaven var blandt andet at tømme
akutmodtagelsen så meget, det kunne
lade sig gøre. Den skulle være klar til den
bølge af sårede, som måske kunne forventes. Man kunne ikke sende de ”ikketerrorramte” patienter hjem, på grund af
situationen udenfor, så der blev fundet
plads til dem andetsteds i bygningerne.
- Ved 23-tiden havde vi nået ”cruisehastighed”. Der var skabt et godt flow, og
der var én vej ind og én vej ud for patienterne, fortalte den franske læge.

skudsår, som Saint Antoine tog sig af
den aften og nat.

Anden bølge

Ingen panik

Men udfordringerne var ikke forbi. Ad
uofficielle kanaler, eksempelvis sms’er fra
politifolk gift med sygeplejersker på Saint
Antoine, stod det snart klart, at en ny
bølge var på vej.
Politiet stod nemlig over for at storme
koncertstedet Bataclan, hvor terrorangrebets værste massakre fandt sted. 90 blev
dræbt og flere end 200 såret.
Takket være en fordelingsplan for de
parisiske hospitaler blev de sårede fordelt godt ud, oplyser Youri Yordanov:
- For vores vedkommende startede
anden bølge klokken 01.07, og denne
gang var vi helt klar. Klokken 03 var alle
behandlet og ude af akutafdelingen.
Med 23 i første bølge og 22 i anden
bølge blev det i alt 45 patienter med

Noget af det, Youri Yordanov bed mærke
i, var, at det hele foregik forbavsende
roligt og lydløst. Der var ikke optræk til
panik, og patienterne var imponerende
uselviske. Lægen hørte flere sige noget
i stil med: ”Nej, jeg skal ikke have noget
smertestillende – ham/hende derovre har
mere brug for det”.
Ikke desto mindre var der naturligvis
mange hjerteskærende øjeblikke, men
en psykolog, der heldigvis var på vagt
den aften, var dygtig til at bakke om sine
kolleger på Saint Antoine.

Læge Youri Yordanov

Hårdt IKKE at være der
De sygehusfolk, der var hårdest ramt
psykisk i efterspillet, var ifølge Youri

Vær klar!
I efterspillet til den 13. november har
Youri Yordanov og hans kolleger dog –
naturligvis – kunnet pege på ting, som
kunne forbedres i håndteringen af terrorangrebet.
• Først og fremmest burde myndighedernes varsling til hospitalerne være
bedre. Saint Antoine fik primært informationer og ”advarsler” om tilgang af
sårede fra uofficielle kilder
• Identifikationen af de sårede forløb
langt fra optimalt. De blev længe kun
tildelt numre – her kunne flere administrative medarbejdere gøre en forskel
• Sikkerhed: En af de sårede kunne
være en terrorist med et bombebælte –
det tænkte ingen på
• Der var i underkanten af vand og
anden forplejning til medarbejderne og
de forstærkninger, der kom til
- Det her, det kan ske på jeres dørtrin på
sygehusene i morgen. Læg planer, også
for dagene efter. Vær klar, lød den afsluttende opfordring fra Youri Yordanov.
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Motivation for
autorisation
Ambulancefolk bør
kunne opnå autorisation lige som 18
andre faggrupper i
sundhedsvæsenet

I Danmark er der 18 grupper af sundhedspersoner, som er autoriserede
– blandt andre læger, kiropraktorer,
bioanalytikere, tandlæger, sygeplejersker,
optikere med flere.
Det vil sige, at de har en lovmæssig
bemyndigelse til at bestride en bestemt
rolle i sundhedsvæsenet. De har med
andre ord lavet en slags kontrakt med
samfundet, hvor de på den ene side får
en titel og anerkendt funktion, og hvor
de på den anden side er accepteret som
sundhedspersoner, der har et bestemt
hverv og ansvar over for patienterne og
samfundet.
Sådan lød det fra Stefan Fyhn Gregersen, fællestillidsmand i Responce

og medlem af RUS’ ambulance-referencegruppe, da han holdt oplæg under
DEMC7 i København.

Paragraf 1
Hans holdning til emnet er klar, nemlig at
ambulancebehandlere også bør underlægges autorisationsreglerne, som i
paragraf 1 lyder således:
”Lovens formål er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af
sundhedsvæsenets ydelser gennem
autorisation af nærmere bestemte grupper af sundhedspersoner, hvor andres
virksomhed på det pågældende virksomhedsområde kan være forbundet med
fare eller særlig fare for patienter.”

Sundhedsperson eller ej
Når behandlere/paramedicinere (”ambulancebehandlere med særlig kompetence”) IKKE er omfattet, kan man spørge,
om de er sundhedspersoner eller ej:
- Hvis man spørger de fleste ambulancereddere, om de er sundhedspersoner,
vil de sige ”Ja”, det er jeg. Når jeg giver
medicin, er jeg uden tvivl sundhedsperson. Men hvis jeg eksempelvis overvåger
EKG, er det uklart lovgivningsmæssigt,
om jeg arbejder selvstændigt eller som
lægens medhjælp, påpegede Stefan
Fyhn Gregersen.

Vil øge patientsikkerheden
Han mener, at en autorisationsordning
for ambulancefolk vil øge patientsikkerheden som det helt centrale punkt.
Derudover er der en række andre fordele, mener Responce-behandleren.
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• Titlen som ambulancebehandler bliver
beskyttet, så man kun må bruge den,
hvis man er autoriseret
• Autorisation vil give en stærkere faglig
identitet (det bekræftes af erfaringer fra
Norge)
• Som det er nu, kan der ændres administrativt i uddannelsen, titlen eller
funktionen. Ved autorisation er tingene
fastlagt ved lov og skal gennem Folketinget for at blive ændret
• På grund af den såkaldte gensidige
anerkendelsespligt vil autorisation
åbne døre i forhold til at arbejde i de
nordiske lande og EU
• I tilfælde af straf/sanktion er det en
offentlig myndighed/domstol, som skal
tage stilling, ikke entreprenøren. Det
burde betyde større ensartethed i linjen

Stolt af mit fag

Større sammenhængskraft

Stefan Fyhn Gregersen tilføjede, at man
naturligvis KAN blive frataget sin autorisation i tilfælde af grov forsømmelighed,
men der skal ifølge behandleren virkelig
grelle forhold til.
- Jeg synes faktisk, det er ok, at den
mulighed foreligger i ekstreme situationer. Jeg er meget stolt af mit fag som
ambulancebehandler, og vi kan ikke leve
med, at nogen kører rundt og ikke egner
sig til at løse de opgaver, vi har, fastslår
fællestillidsmanden.
Han tilføjer, at der rent økonomisk er
tale om en beskeden engangsudgift til
at ”købe” autorisationen, som så gælder
”resten af livet” eller til man selv afmelder
den.

- Vi har fået meget længere afstande til
sygehusene, og dermed er der også lagt
mere og mere ansvar over på den behandling, der sker præhospitalt i ambulancerne. Jeg ser autorisation som et signal om, at samfundet anerkender os som
sundhedspersoner - som en del af det
samlede sundhedsvæsen. Jeg mener,
at det vil skabe større sammenhængskraft i sundhedsvæsenet. Fra patienten
møder sundhedsvæsenet første gang i
skikkelse af os ambulancefolk, skal de
møde autoriserede sundhedspersoner.
Dem de møder INDENFOR væggene, er
autoriserede, hvorfor så ikke UDENFOR,
lød det afsluttende spørgsmål fra Stefan
Fyhn Gregersen.

En brandgod
aftale!
Vidste du, at Falck Danmark A/S har en
brandgod indkøbsaftale med AJ Produkter?
Står du og mangler inventar til Falck stationen? Husk, at Falck får 21% rabat
indenfor følgende produktkategorier: Omklædningsrum, Værksted & Industri,
Lager, Transport & Løft samt Miljø & Sikkerhed og så leverer vi fragtfrit ved køb
over 1000 kr. (excl. moms).
Hos AJ Produkter er vi altid behjælpelige med indretningsforslag og monteringsservice. Bestil vores
katalog eller et konsulentbesøg på ajprodukter.dk
eller kontakt os på tlf. 59 400 999.
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Lasse Pingel, paramediciner hos London Ambulance
Service, fortalte om sit arbejde i England og om forskelle
og ligheder mellem England og Danmark hvad angår uddannelse, kompetencer, arbejdsmiljø med videre.
Terror og håndteringen af flere, samtidige hændelser var naturligt
nok et emne, som flere indlæg handlede om. Afdelingslæge Michael
Mølmer fra Hillerød Sygehus argumenterede for, at beredskabet ikke
er tilstrækkeligt forberedt og trænet til de såkaldte Mass-Casualty
Incidents (MCI, ulykker/terror med mange tilskadekomne, red.)
Fuldskala-øvelser er kostbare og derfor ret sjældne, og de såkaldte
planspil involverer oftest kun lederlaget. Derfor anbefalede Michael
Mølmer simulationskonceptet MACSIM, som stammer fra Sverige.
Her er det hele kæden, fra første bil ankommer med blå blink, og så
til afslutningen, der bliver trænet, forklarer han. Se evt. mere på www.
macsim.se. Matt Shute fra London Ambulance Service fortalte om,
hvordan engelske ambulancetjenester har oprettet teams, der kan
arbejde i ”varme zoner” – det vil sige hjælpe patienter i miljøer, som
ikke er erklæret sikre. Arbejdet blev sat i gang efter de såkaldte Cumbria Shootings, hvor den 52-årige taxachauffør Derrick Bird dræbte
12 og sårede 11 over en længere strækning, og hvor ofre måtte vente
op til et par timer på hjælp, fordi området ikke kunne erklæres sikkert.

En række udstillere viste de nyeste produkter og løsninger på det præhospitale
område frem i konferencens pauser. Her er det Ferno Norden, som præsenterer
deres Kangoofix – et nyudviklet, patenteret bæltesystem til at udføre sikker ambulancetransport af nyfødte.
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Mulighederne for dansk præhospital
forskning er helt enestående lige nu –
derfor skal der rykkes ud nu!
Det mener Erika Frischknecht Christensen, overlæge på Center for
Præhospital- og Akutforskning på
Aalborg Universitetshospital. På
DEMC7 påpegede hun, at vi i hele
Danmark anvender Dansk Indeks til at
vurderer 112-opkald. Siden 2015 har
alle ambulancer anvendt samme EPJ,
og ambulancefolk i Danmark arbejder
alle under samme bekendtgørelse.
Trods regionale forskelle mener hun, at
Danmark har et usædvanligt ensartet
præhospitalt område, og det gør det
til en forskningsmæssig ”guldgrube”.
Men ”guldet” skal graves ud nu, inden
eksempelvis data fra EPJ begynder
at blive opsamlet og defineret på alle
mulige forskellige måder, mener Erika
F. Christensen.

Redderen ønsker læsere og
annoncører en rigtig glædelig jul
og et godt nytår
På gensyn i 2017
Venlig hilsen
Redaktionen
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Rybners søger 2 undervisere/
instruktører til Rescue
Center Denmark
Vi har forrygende travlt! Derfor søger vi
2 undervisere med gode kompetencer
indenfor:

• 1. det præhospitale område, assistentog behandleruddannelse

• Du deltager i udviklingsopgaver, herunder
udvikling af fælles undervisningsmateriale

• Du samarbejder i team med skolens øvrige
undervisere

• Du medvirker til at udvikle arbejdspladsen

• 2. generelle redderfag, herunder
grundforløb, beredskabsfaglige- og
køretekniske elementer
Ud over kompetence inden for de nævnte
områder, vil det være en fordel, hvis du har
undervisningskompetence inden for et eller
flere af følgende fag:

• Sygetransport

Hvad forventer vi

• Du er uddannet ambulancebehandler eller
paramediciner, gerne med en gymnasial
baggrund og evt. relevant videreuddannelse

• Du har måske spidskompetence inden for
et eller flere områder

• Autoteknik og bjærgning

• Du har måske en videregående uddannelse

• Førstehjælp

• Du har minimum 5 års praktisk erfaring fra

• Skadeservice
• Køreteknik
• Brand (funktionsuddannelse indsats)
• Højderedning (GWO)
Du kommer til at undervise på elevuddannelsen til redder samt på efteruddannelseskurser, der matcher dine kompetencer. Undervisningen foregår såvel på skolen, som eksternt
hos kunden, og kan i enkelte tilfælde også
foregå aften og weekend eller i udlandet.

jobområdet og gerne undervisningserfaring

• Du er åben, udadvendt og har lyst til at
arbejde med elever og kursister med vidt
forskellige baggrunde

• Du har interesse i at udvikle og
vedligeholde dine kvalifikationer

• Du kan bruge diverse IT-værktøjer på
brugerniveau

• Det er en fordel, hvis du kan undervise på
engelsk

Hvad kan vi tilbyde

Løn- og ansættelsesforhold

• Et spændende, selvstændigt og udviklende

Ansættelse sker i henhold til
Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.
101 af 01.02.2007. Lønnen bliver fastlagt efter
principperne for Ny Løn.

job

• Attraktiv pensionsordning
• Gode muligheder for efter- og
videreuddannelse

• Samarbejde i et team af dygtige og
kompetente kolleger

Ansøgning
Du søger stillingen elektronisk via
www.rybners.dk,
hvor du også kan se hele stillingsannoncen

Hvad skal du beskæftige dig med

• Du underviser både elever og kursister
indenfor redderfag, som matcher dine
kompetencer

• Du samarbejder med skolens øvrige
organisation

®

