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Ambulancebehandler
Anders Vaagan samler
seniorer til morgenbrød og hyggelig snak
på hans Falck Museum
Horsens

Reaktion
fra Borgen

Oplag:
4.500 stk. - Redderen læses af
reddere, brandmænd, ledere
og andre medarbejdere i Falck
koncernen, AMU-centre, tekniske
skoler, hospitaler og politikere
samt beredskabs- og forvaltningschefer.

Redderne i Falck har
mange forskellige baggrunde – Benny Munk
Sørensen fra Nørresundby er oprindelig uddannet som pottemager

REDDEREN har indhentet politiske kommentarer til artikler i bladet
om det såkaldte ressourceforløbs bagsider
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Leder

OBS
Har du en
god historie?

Tid til eftertanke

Fagbladet Redderen modtager gerne tips til historier eller emner, som
vi kan tage op.

Et flertal af lønmodtagerne stemte ja til den nye overenskomst på
det private område. Men blandt redderne var der et markant flertal, der stemte NEJ.

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.

Forløbet har udløst betydelig utilfredshed og frustrationer hos mange reddere – rettet mod 3F, men også mod Reddernes Landsklub.
Oplevelsen er, at nogle medlemmer tilskriver os i Reddernes Landsklub større magt og indflydelse, end vi har, og derfor bebrejder os
alle dårligdomme i den nye overenskomst.
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at forløbet har gjort indtryk,
og vi har alle lært af denne proces.
Det er nu tid til eftertanke, og vi er trukket i arbejdstøjet for at
skabe et ændret og mere tydeligt Reddernes Landsklub.
Der er allerede taget initiativ til forhandlinger med Falck, dette for
at ændre eller afbøde konsekvenserne af de mest upopulære elementer i den nye overenskomst.
Udmeldelser og arbejdsnedlæggelser er IKKE vejen frem – det svækker os alle og efterlader ingen vindere.
Skulle du have nogle forslag til, hvordan Reddernes Landsklub kan
blive stærkere og bedre, så tag fat i din tillidsrepræsentant.

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

Udlængsel...
Har du lyst til at gøre
en forskel i udlandet
− så bliv medlem af RAV nu.
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Annoncér i
REDDEREN –
det betaler sig!
Reddernes Landsklubs blad REDDEREN
er igennem tre årtier blevet udsendt til
• Reddere inden for ambulance,
assistance og brand hos Falck og
Responce samt ledelsen i samme
• Til kommunale beredskabschefer,
præhospitale ledere, alle regionsmedlemmer i landets regioner, relevante Folketingspolitikere, fagforeninger m.v.
Undersøgelser viser, at de færreste
læsere nøjes med at skimme bladet –
det bliver læst.
En annonce i REDDEREN bliver med
andre ord set – og af de rigtige mennesker! Vi har desuden højst én annonce pr. opslag, hvilket giver annoncerne stor gennemslagskraft.
4 ∙
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REDDERENS redaktionsudvalg består
af en gruppe meget entusiastiske mennesker, som for de flestes vedkommende selv er reddere. Og vi brænder alle
sammen for at producere et læsevenligt, relevant og spændende blad, som
i sine budskaber og artikler rækker ud
til en bred vifte af modtagere.

Kontakt Pernille Lykke Kristiansen,
sekretær i Reddernes Landsklub og
medlem af redaktionsudvalget, på
plk@falck.dk eller telefon 4028 3201.
I kan også kontakte vores trykkeri PE
Offset direkte ved Winnie Vagtborg,
wv@peoffset.dk eller telefon 7695 1717,
eller se mere på www.redderen.dk.

Men vi kan ikke undvære vores gode
annoncører, som alle yder et uundværligt bidrag til udgivelsen af de årligt 10
numre. Så måske var det noget for din
virksomhed eller organisation at annoncere i REDDEREN og dermed støtte
udgivelsen af vores fagblad, samtidig
med, at jeres annoncer bliver set af de
rigtige mennesker.

PS: Kender du til leverandører eller
faste samarbejdspartnere, som har
megen ”redder-relateret” samhandel
med Falck, så send et tip til Pernille
Lykke Kristiansen. Så kontakter hun
dem med hensyn til mulig annoncering, så vi kan opretholde REDDERENS
frekvens og kvalitet.

RL Nyhedsbrev
Overenskomst 2017
Reddernes Landsklub tager resultatet af
overenskomstforhandlingerne 2017 til efterretning.
Vi finder det glædeligt, at stemmeprocenten blandt
3F’ere har vist sig markant større end tidligere år.
Tallene viser tydeligt, at et markant flertal af redderne
har valgt at stemme nej til overenskomstforslaget.
På baggrund af den klare demonstration af utilfredshed
over overenskomstforslaget, har Reddernes Landsklub
valgt at tage kontakt til Falck med en opfordring til, at
gå konstruktivt ind i et samarbejde om, at finde de
bedste løsninger for os alle til brug i hverdagen.
De dele af overenskomsten, der har afstedkommet de
største frustrationer, træder i kraft pr. 1. oktober 2017.
Vi opfordrer til, at vi alle, uagtet frustrationer, holder ro
på vores arbejdsplads.
En samlet bestyrelse

Reddernes Landsklub sekretariat d. 20. april 2017

Mobil: 4028 3201
E-mail: plk@falck.dk
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Benny Munk Sørensen har naturligvis
gemt nogle af sine værker fra tiden
som pottemager.

Redder med
usædvanlig
baggrund
Benny Munk Sørensen
fra Nørresundby er
udlært pottemager

Der findes masser af reddere med
håndværksmæssig baggrund, eksempelvis tømrer, elektriker eller murer.
Men få, hvis nogen, har nok samme
baggrund som den nordjyske ambulancebehandler Benny Munk Sørensen.
Aalborg-redderen er nemlig uddannet pottemager – altså en person, der
laver brugskunst og kunstgenstande i
ler, stentøj, fajance og porcelæn. Det
kan eksempelvis være krus, skåle, lamper, fade, vaser og figurer.

Lærling hos Axella
Det var en skolelærer, der vakte den
unge Nørresundby-drengs interesse
for keramik. Skæbnen ville senere, at
Benny Munk Sørensens far, der var
6 ∙
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murermester, var med til at bygge en
lokal stentøjsfabrik.
Sønnen var ind i mellem med på
job, og det hele mundede ud i, at han
i 1976, som 16-årig, blev lærling hos
”Axella Keramik”.
- Jeg havde altid villet været redder,
lige som min bror. Men man skulle
være 21 år og have erhvervskørekort
for at komme i betragtning, så en uddannelse som pottemager lød spændende, husker 58-årige Benny Munk
Sørensen.

Døv læremester
Hans læremester på Axella var en
svend, som var født døv. Han var lidt
utraditionel på mange måder, men

han var også dygtig til at lære fra sig,
og i 1980 blev Benny Munk Sørensen
udlært – med medalje.
Undervejs i processen lærte Benny
Munk Sørensen sig tegnsprog for bedre
at kunne kommunikere med svenden,
og det har han brugt nogle gange i sit
senere arbejdsliv som redder.
- Min kollega kom en gang ind med
en døv patient, hvor de havde stået
som Moses ved Det Røde Hav, fordi
de ikke anede, hvad han prøvede at
udtrykke. Men det lykkedes mig at
finde ud af, hvad der var galt, og siden
er det rygtedes, så jeg er blevet brugt
i lignende situationer nogle gange,
blandt andet på skadestuen, fortæller
Aalborg-redderen.

For den lokale redderklub lavede
Benny Munk Sørensen et værk magen
til dette som gave til Edgar Bødkers
jubilæum i 1986.

Billige importvarer
Efter gode år hos Axella startede han
hos Falck i april 1984, og det har han
ikke fortrudt. Pottemagerfaget og hele
branchen blev stærkt påvirket af billige, udenlandske importvarer. Så det
er mere som kunstnere, keramikere/
pottemagere klarer sig i dag. Fagligt er
der spredning i feltet, mener han:
- Man hører tit, at et keramisk værk
er et ”unika”. Det lyder jo fint, men hvis
det dækker over, at man ikke er i stand
til at lave to identiske værker, så er det
mindre imponerende, lyder det med et
smil fra den tidligere pottemager.

Renæssance
Pudsigt nok har keramik med nogle
år på bagen fået en renæssance. Det
kan man blandt andet se i diverse tv-

programmer om antik og loppefund
etc. Også mange af produkterne fra
Axella-tiden er kommet i ret høj kurs,
og det morer Benny Munk Sørensen.
- Det er også lidt sjovt, hvis man er
ude ved en patient, at sige ”Jeg tror,
der står ”4031” i bunden af den vase,
du har der”. Og ganske rigtigt. Nogle
gange er der ting hos folk, jeg selv har
lavet – det er lidt pudsigt, konstate-

rer Benny Munk Sørensen, som også
har lavet et ”værk” i en helt anden
retning.
Han har nemlig udviklet udstyr, der
sikrer, at infusionsvæske forbliver
lunt, selv om det gives til en patient
udenfor en kold vinterdag. Produktet
markedsføres gennem kollega Finn
Jensens firma Therm Aid.

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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Morgenbrød,
nostalgi og
fællesskab
i Horsens

Snakken går lystigt, mens kaffen og
morgenbrødet bliver fortæret i museet.
(Foto: Lau Kåre Nielsen)
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Horsens-redder Anders
Vaagan inviterer med
jævne mellemrum
gamle/tidligere reddere på morgenkaffe i
Falck Museum Horsens

Udgangspunktet var et par timer, men
selskabet var så godt, at det varede
næste det dobbelte, da ambulancebehandler Anders Vaagan den 23.
februar inviterede en flok tidligere
reddere på morgenkaffe på Falck Museum Horsens.
- Det har jeg gjort nogle gange nu,
og det er så hyggeligt at mødes med
de gamle kolleger. Så kan de også få
hilst på hinanden – nogle er gengangere, og nogle har ikke været med før,
fortæller Anders Vaagan.
Han er ildsjælen bag museet, som
station Horsens danner rammen om,
og netop museet er naturligvis et ekstra trækplaster i forhold til at ”lokke”
nye deltagere til.
- Der er mange, der gerne vil se min
samling, og jeg er naturligvis glad for
at vise frem og fortælle, lyder det fra
Anders Vaagan.

Anders Vaagan er i gang med at kortlægge medarbejdere hos Falck Horsens gennem
tiderne, og gæsterne kan hjælpe med at identificere og fortælle om personerne.
(Foto: Lau Kåre Nielsen)

Aktuel opdatering
Redderen giver også deltagerne en
aktuel opdatering om tingenes tilstand
i Falck. Efter nogle år som pensionist
kan man nemt miste følingen med,
hvad der foregår i den virksomhed,
som igennem måske tre-fire årtier var
ens omdrejningspunkt. Nogle giver
udtryk for, at de fik de bedste år, når
de hører om korpset anno 2017 – men
sådan vil det nok ofte være.
Det er ikke kun for de garvede redderes skyld, Anders Vaagan arrangerer
de små træf. Han får også selv meget
igen, føler han, blandt andet hyggelige timer og gode snakke med tidligere
kolleger, som har oplevet lidt af hvert.
Nogle af deltagerne kommer med
spændende effekter til samlingen,
eller de kan være ”spejdere” i museets tjeneste. Andre kan bidrage med
spændende baggrundsviden om nogle
af de udstillede sager.
Desuden er den unge redder med
hang til Falck-historie også ved at lave
et kompendium om ansatte på station
Horsens gennem tiderne, og her er
morgenkaffe-gæsterne flittige bidragydere til de seks ringbind, det foreløbig er blevet til.

Hyggelig formiddag
En af de 16 deltagere den 23. februar
var Bo Sass fra Silkeborg. Han er selv
Falck-nostalgiker og samler af Guds
nåde, og han medbragte blandt andet
nogle sjældne forbindskasser til samlingen.

Grundlægger af Falck Museet i Horsens, Anders Vaagan, i samtale med en anden passioneret Falck-nostalgiker, nemlig Bo Sass fra Silkeborg. (Foto: Lau Kåre Nielsen)

- Det er en hyggelig formiddag med
et godt fællesskab. Det er sjovt at få
sat ansigter på nogle af de navne, man
kan genkalde sig, siger Bo Sass, som
efter 41 år i Falck har en imponerende
hukommelse om personer, situationer,
køretøjer og udstyr at øse ud af. Han
er i øvrigt også en af initiativtagerne
til foreningen ”Kystvejens Venner”,
der laver årlige træf for tidligere ansatte på den gamle station Kystvejen i
Aarhus.

Scrapbøger i 48 år
65-årige Henrik Madsen var med for
første gang, men bestemt ikke sidste
gang. Brandmanden fra Aarhus er
en af de få, som stadig er aktiv på
arbejdsmarkedet.
Også han er samler om en hals –
han har blandt andet igennem 48 år

lavet scrapbøger og udklipsbøger med
Falck-relaterede artikler fra Aarhus/
Østjylland.
- Det var rigtig hyggeligt, og snakken gik lystigt. Nogle kendte jeg i
forvejen, andre havde jeg ikke set i
mange år, og det var fint at få en snak
med dem, konstaterer Henrik Madsen.
Han var positivt overrasket over
museet:
- Anders har virkelig fået samlet
meget, og det er sat flot op. Det er et
imponerende stykke arbejde, han har
præsteret, siger aarhusianeren.
Anders Vaagan var som nævnt også
godt tilfreds med formiddagens gang.
- Det viser jo, at selv om man er stoppet i Falck, så kan man sagtens stadig
ses og bevare tilknytningen til korpset
og til hinanden, påpegede den unge
museumsleder og redder.
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En redders forsikringer
”Guideline” 2017 for ansatte i Falck
og Responce A/S – SIDSTE DEL
Første del af guiden blev bragt i REDDEREN nr. 3.
Hiv eventuelt de to midteropslag ud og gem dem sammen!
Udarbejdet af Jan Heine Lauvring, RL´s konsulent på forsikrings- og pensionsområdet

Hermed en kortfattet oversigt over de
forsikringer – obligatoriske som frivillige – der i dag gælder for dig. Oversigten er delt op i fire ”hovedområder”,
således at den kan hjælpe dig med at
få overblik og virke som en ”guideline” for dig og/eller dine pårørende
i tilfælde af ulykke, kritisk sygdom,
dødsfald og mistet erhvervsevne
På www.pensionsinfo.dk kan du desuden logge ind med fx NemID og se/
udskrive en stort set komplet oversigt
over dine pensions-/forsikringsoplysninger (3F kollektiv gruppelivsforsikring
mangler!).
Sammen med ”En redders forsikringer”
skaber dette et overblik og overskuelighed til gavn for dig selv, eller – i
værste tilfælde – til gavn for eventuelt
efterladte/pårørende.
Bemærk: Siden her kan hjælpe dig
med at få overblik, men den er kun
vejledende. Det er altid de aktuelle
og ”officielle” forsikringsvilkår, der er
gældende. Eventuelle ægtefælle-/børnedækninger vil – ifald de er dækket
– være anført særskilt under de enkelte
forsikringer.

gende sygetransport. Dermed indgår
de overenskomstmæssigt i den såkaldte
”standardordning” i Pension Danmark.
For Responceansatte reddere i Region
Syd gælder samme ordning i Pension
Danmark som for Falckansatte generelt. Dette med udgangspunkt i aftale/
protokollat mellem 3F Transport, Dansk
Erhverv og Responce A/S, hvor man
– fra driftstarten af ny ambulancekontrakt den 1. september 2015 – har
anvendt overenskomsten indgået mellem Dansk Erhverv og 3F vedrørende
Falck Danmark A/S. Dermed følger man
i nævnte område den såkaldte ”Falckordning” i Pension Danmark, så længe
dette protokollat er gældende! Dette
indebærer som udgangspunkt en midlertidig dækning i op til 18 måneder
ved længerevarende sygdom og en højere dækning ifm. evt. erhvervsevnetab/
førtidspension.
Herunder de forsikringer/pensionsordninger du i givet fald skal have
kontakt til, opdelt i de respektive
hovedområder.

ANSAT I RESPONCE?
LÆS HER:

I TILFÆLDE AF DØDSFALD
(DØD VED ULYKKE SE TILLIGE ULYKKESFORSIKRING)

Oversigten gælder ansatte i Falck
Danmark A/S og Responce A/S. Sidstnævnte dog med visse forskelligheder i
den overenskomstmæssige arbejdsmarkedspension i Pension Danmark. Dette
afhængigt af hvor man geografisk – og
dermed overenskomstmæssigt – har
ansættelse i Responce. Som udgangspunkt arbejder kollegaerne i Responce
i Region Midt, under overenskomst
indgået mellem Dansk Erhverv og 3F
gældende for ambulancekørsel og lig-

PensionDanmark – overenskomstmæssig livsforsikring gennem din arbejdsmarkedspension
Livsforsikring indgår som et element i
den kollektive overenskomstmæssige
arbejdsmarkedspension som et led i din
ansættelse i Falck/Responce. De fleste
har et skattefrit mindstebeløb*) på kr.
500.000, men dækningen kan tilpasses individuelt mellem kr. 0 og op til
1.000.000 kr. Dækningen kan således
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afstemmes efter eksempelvis nuværende kollektive gruppelivsforsikring
igennem Falcks Personaleforening (se
næste afsnit) og/eller andre privattegnede livsforsikringer. Der er ikke
længere aldersmæssig ”nedtrapning”
på ordningen.
Når du logger ind, kan du se, hvordan
du er forsikret. Og du kan ændre,
hvor meget dine efterladte skal have
udbetalt.
Forsikringen gælder, indtil du når alderen for folkepension, eller op til fem år
efter at indbetalingerne er stoppet.
*) Hvad er et mindstebeløb?
Hvis du for eksempel har et mindstebeløb på 500.000 kr. og efterlader dig
en opsparing på 300.000 kr. efter skat,
har du en forsikring, der fylder op med
200.000 kr. oveni. Så får dine efterladte
500.000 kr. efter skat.
Se i øvrigt muligheder på www.
pension.dk/dinegenpension, hvor du
også kan foretage de beløbsmæssige
ændringer, du evt. ønsker.

Forenede Gruppeliv
– kollektiv gruppelivsforsikring gennem medlemskab af
personaleforening
Ordningen er tegnet i Forenede
Gruppeliv og administreres af Falcks
Personaleforening (aftale nr. 66035).
Dødsfaldssummen udbetales ved et
medlems død i forsikringstiden, før
udgangen af den måned hvor medlemmet fylder 69 år. Forsikringssummen er
385.560,00 kr.
Ægtefælledækning: Ægtefællesummen
udbetales, hvis et medlems ægtefælle/
samlever*) dør i forsikringstiden, før
udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 69 år. Forsikringssummen
er 242.760,00 kr.

Børnedækning: Børnesummen udbetales ved et medlems død i forsikringstiden, før udgangen af den måned,
hvor medlemmet fylder 69 år. Summen
gælder for hvert af medlemmernes efterladte biologiske børn eller adoptivbørn op til 21 år. Ligestillet hermed er
en ægtefælles/samlevers*) biologiske
børn eller adoptivbørn. Forsikringssummen pr. barn er 38.556,00 kr.

OBS! Vær opmærksom på, at eventuelle frivilligt tegnede pensions-/
lønsikringsordninger – som fx ”Kaj
Friberg ordningen” i Danica eller andre
privattegnede forsikringer – også kan
indeholde dødsfaldsdækninger!

*) Fælles bopæl og 1) vente, have
eller have haft et barn sammen med
medlemmet eller 2) have levet sammen
med medlemmet i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de
sidste 2 år før dødsfaldet

PensionDanmark – kollektiv overenskomstmæssig arbejdsmarkedspension
Ordningen er oprettet i PensionDanmark, hvor den også administreres. Der
kan være tale om såvel en midlertidig
udbetaling som en varig ydelse.

Gruppemedlemmer, der direkte overgår til førtidspension eller efterløn,
samt ansatte, der fratræder Falckkoncernens selskaber og kan dokumentere,
at de ikke har erhvervsmæssigt arbejde, kan ifølge vedtægter for Falcks
Personaleforening forblive i gruppelivsordningen, forudsat der fortsat
betales præmie. Som medlem meddeler
du blot personaleforeningen ønsket
herom, hvorefter Falcks Personaleforening fremsender giroindbetalingskort
til indbetaling af præmie.

Midlertidig ydelse (kun Falckoverenskomsten jf. indledning) kommer på
tale ved fx længerevarende sygdom/
skade, hvor erhvervsevnen er mistet i
en ”kortere” periode. Den midlertidige
ydelse kan udbetales i op til 18 måneder. Dette efter tre måneders karens.
I perioden indtil lønstop udbetales
beløbet til arbejdsgiver, hvorefter det
overgår til skadelidte selv. Dette sammen med fortsat udbetaling af syge-/
dagpenge efter lønstop. Ved evt. overgang til såkaldt ressourceydelse stopper
udbetalingen grundet de lovgivningsmæssige regler for modregning!

3F – kollektiv gruppelivsforsikring gennem medlemskab
af Forbundet
Som medlem af Fagligt Fælles Forbund
(3F) bliver du automatisk omfattet af
3F´s gruppelivsforsikring tegnet i ALKA
forsikring. Dækningen pt. er 111.319 kr.
til og med alder 54. Herefter ”nedtrapning”, således at udbetaling ved
fx alder 60 år er kr. 61.884 for at ende
på kr. 9.276 fra folkepensionsalder (ved
fortsat arbejde). Dækningen ophører
fra det tidspunkt, hvor du overgår til
Folkepension.
Børnesum: Ordningen indeholder
såkaldt børnesum op til alder 20 år
(afhængig af alder fra kr. 11.132 til kr.
27.829). Som børn regnes også adoptivbørn og stedbørn. Stedbørn dog kun
hvis de er registreret i folkeregisteret
på medlemmets adresse. I samlivsforhold over to års varighed, sidestilles
samlevers børn med stedbørn, hvis de
har samme adresse som medlemmet.
Yderligere oplysning i din lokale 3Fafdeling eller på www.3f.dk
Udbetaling fra gruppelivsforsikringen
er fritaget for indkomstskat og statsafgift!

I TILFÆLDE AF MISTET
ERHVERVSEVNE

Varig ydelse udbetales ved tilkendelse
af offentlig førtidspension. Når den er
tilkendt får du et skattefrit engangsbeløb på 100.000 kr. og en månedlig
udbetaling. Denne udbetaling fortsætter indtil 3 år før du når folkepensionsalderen, eller du ikke længere får
offentlig førtidspension. Ordningen er
med opsparingssikring, således at der
fortsat hensættes et beløb til alderspensionen.
For begge ydelser gælder at der er
tale om et ”standardbeløb” pt. på kr.
72.000 (54.000) årligt. Beløbet kan
– efter eget ønske og behov – reguleres ned til kr. 36.000 (27.000) eller
tilsvarende op til kr. 108.000 (81.000)
årligt. Hermed kan regulering tilpasses
med evt. privattegnede pensions- og
lønsikringsordninger. Således fx nedenstående ordning i forsikringsselskabet
Danica, som mange tidligere tegnede
og fortsat har.
Tallene i parentes dækker ansatte, der
arbejder under Responce overenskomsten (se indledning)

Når du logger ind på www.pension.dk
kan du se, hvordan du er forsikret. Du
kan også ændre på, hvilken dækning
du ønsker, hvis du kommer på førtidspension.
Forsikringen gælder, indtil tre år før du
når alderen for folkepension, eller op
til fem år efter, at indbetalingerne er
stoppet.

Danica – kollektiv frivillig
”lønsikring” (såkaldte
”Kaj Friberg ordning”)
Denne frivillige ”lønsikring” er tegnet
individuelt i forsikringsselskabet Danica, men administreres af mæglerfirmaet Willis Towers Watson. Hvis tegnet
vil dækning fremgå af årlig udsendt
pensionsoversigt fra Danica, eller du
kan finde den under www.danicapension.dk ved at logge dig ind med fx
NemID. Her kan du finde størrelsen
på dine forsikringsdækninger og evt.
opsparing i ordningen. Dækningerne
fremgår også på www.pensionsinfo.dk.
Præmien trækkes typisk via lønseddel
(lønart/306 Privat Pension).
Evt. spørgsmål kan rettes til Willis
Towers Watson’s rådgivningsteam
på tlf. 8813 9600.
Ovenstående ”firmapensionsaftale”
blev i 2015 ændret til også at omfatte
Responce A/S, således at de medarbejdere, der tidligere har været ansat i
Falck Danmark A/S, og som allerede har
pensionsordningen i Danica Pension,
fortsat kan være omfattet af aftalen.
Dette bl.a. i relation til løntræk over
lønseddel m.v..

Opklarende eller andre spørgsmål vedr.
”En redders forsikringer” kan fortsat
rettes til undertegnede på tlf. 4042
1450 (indtal navn og tlf. nummer hvis
der ikke umiddelbart svares, hvorefter
du snarest vil blive kontaktet). Evt.
ønske om pensions- og forsikringsforedrag, fx i forbindelse med stations-/
reddermøder mv., skal – af hensyn til
planlægningen – fortsat indmeldes via
stationens tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant.
Med venlig hilsen
Jan Heine Lauvring
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Politiske reaktioner på
artikler i REDDEREN
Er det okay at modregne private forsikringsmidler,
og har kommunerne forkerte incitamenter? Det har vi spurgt
om på Christiansborg på baggrund af redderes sager
hjertestop. Lægen
trediverne har fået
se,
i det forkerte værel
og jeg løber ind
er. Udtrykket i de
hvor de to børn
af
ikke rigtig få ud
jeg
pigers øjne kan
ren.
redde
ller
hovedet, fortæ

I seneste udgave af fagbladet REDDEREN bragte vi en artikel om en
fynsk ambulancebehandler, Karsten
Brunebjerg, som måtte forlade jobbet i Falck på grund af udbrændthed
i invaliderende grad.
Han kom på det såkaldte ressourceforløb, og artiklen problematiserer
blandt andet:

n
For meget i poseblev sværere at

det
Han oplevede, at
passe sit arbejde.
ældlt den, der som
- Jeg var norma
dte
t, men nu begyn
ste mand gik forres
husker Karsten
jeg at trække mig,

Brunebjerg.
e
der var for mang
Han mener selv,
poen, for meget i
oplevelser i bagag
te at
kroppen forsøg
sen. Det var det,
på.
gøre opmærksom
årsagerne til
Men han ledte efter
g–
en helt anden retnin
symptomerne i
pelvis være en tumor
kunne det eksem
n?
i hjerne
af, at
blev forstærket
ne
ringer
Bekym
kolleger var ramt
en håndfuld fynske
m i den tid.
af alvorlig sygdo

Karsten BruneMen herefter kom
som
t ressourceforløb,
bjerg i et såkald
reform
før som led i en
var indført året
af førtidspensionen.
papiret skal
på
der
et,
Ydelsen i forløb
e i job eller uddan
hjælpe ledige tilbag
Redkontanthjælpen.
nelse, svarer til
e vist i årevist troligt
deren havde gansk
te Kaj Friberg-ordsåkald
den
til
betalt
netop at være bedre
ning i Danica for
.
eller sygdom ramte
sikret, hvis uheld
ark
n fra Pension Danm
Men både ydelse
e fra Kaj Fribergog forsikringspengen
for
modregnet krone
ordningen blev
elsen.
løbsyd
krone i ressourcefor

ligt
Det er utilstede

r harme hos Jan
Den praksis vække
klubs
Reddernes Lands
Heine Lauvring,
ns- og forsikringskonsulent på pensio
området.
i hans situation
andre
og
n
- Karste
en præmie for at
har jo netop betalt
sikkerhed, hvis
opnå en økonomisk
Men de penge ”stjæuheldet er ude.
s
og derved skabe
ler” det offentlige,
og
og bekymringer
der usikkerhed
meni tilstanden for
måske forværring
e.
toven
i
en er ude
nesker, som i forvej
,
helt utilstedeligt
Jeg synes, det er
Lauvring.
fastslår Jan Heine
kone,
hans
og
bjerg
Karsten Brune
et
s i køkkenet på
som arbejder deltid
fte,
i høj grad bekræ
plejehjem, kan
e
dimension udløst
at den økonomiske
som
det i en hverdag,
Og
stress.
ekstra
t af frustrationer
i forvejen var præge
fremusikkerhed om
over sygdom og

Endelig afklaring
hustruen Karna

den hjælp, de har
taknemmelige for
Karna Larsen er
rst).
Lauvring (midte
jerg og hustruen
Karsten Bruneb
nsekspert, Jan Heine
ings- og pensio
fået af RL’s forsikr

overskud
Det kræver rændt
b
at være ud

1) At en ydelse fra Pension Danmark samt en frivillig forsikring/
lønsikringsordning (Kaj Fribergordningen), han selv har betalt til,
modregnes. Disse skulle ellers netop
reducere de økonomiske bekymringer, hvis uheldet er ude

et
han måske undgå
punkt – så havde
, mener 60-årige
at vælte fuldstændig
som ud over dette
Karsten Brunebjerg,
eord om Falcks håndt
kun har rosende
ring af forløbet.

gennebjerg fra Fyn var
Redder Karsten Bru
nde
og til tider ydmyge
ion.
nem et opslidende
ens
vejen mod førtidsp
forhindringsløb på
kelse
nes Landsklub i skik
der
Red
fra
n
lpe
Hjæ
g var uvurderlig
af Jan Heine Lauvrin
at noget var galt
De første tegn på,
bjerg, viste sig for
med Karsten Brune
fem-seks år siden.
leren fra Årslev
Ambulancebehand
de en søndag morpå Midtfyn vågne
af
fortvivlet og ked
gen og var helt
åbenlys grund.
det, uden nogen
a på vagtkolleg
Det kom en god
drede
opfor
hun
og
centralen for øre,

2) At kommunerne kan have et incitament til at holde folk på ressourceforløb, selv om tilbagevenden
til arbejdsmarkedet er åbenbart
udsigtsløs
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Husker øjnene

til at tage en snak
Karsten Brunebjerg
tte om det.
med sine foresa
først i Svendborg
Det gjorde han,
tåge
stadig som i en
(turen derned står
siden på Rugaardsfor redderen) og
han havde været
vej i Odense, hvor
1979.
tilknyttet siden
greburde der være
Set i bakspejlet
tidsast ind på dette
bet mere håndf

kke
livet for Lars og kronisk sygdom æn
men de glæ Fabricius og Lars Fuglsdrede
de
deres økon r sig over god rådgiv ang,
omiske sikke
ning og
rhedsnet

Også i REDDEREN nr. 4, 2016, behandler vi nogle af disse problematikker
(se illustration).

Lars Fabricius
og Lars Fugl
sang Pedersen er venn
er siden børn
ehavetiden,
leger og tidlig
kolere naboer.
Desværre har
de to venner
fra Hurup også
på den måd
fulgtes ad
e, at begge
deres liv tog
voldsom drejn
en
ing for tre år
siden.
Siden deng
ang har de
hver især på
nærmeste
hold oplevet,
hvordan en
red-

ders forsikring
s- og pensions
skruet sam
forhold er
men.
De har også
erfaret, hvilk
en hjælp og
rådgivning,
man kan beny
tte sig af –
hvilke lussinge
og
r fra ”systeme
t”, man kan
risikere.
Alt dette har
de indvilget
i at fortælle
om, i håb om
at reddere
landet over
bli-

Lars Fuglsan
ces igennem g Pedersen (tv) og Lars
, inden de med
Fabriciu
hjælp fra blan s har været en lang
varig og svæ
dt andre RL
r profik afklaring
på deres sage
r.

Vi har bedt et antal politikere i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om
at kommentere på de kritikpunkter,
som artiklerne rejser, og svarene
kan ses her på opslaget.

I foråret 2013 måtte
, da Karsten
ringe 112 om natten
evoldsomt kramp
Brunebjerg fik et
ortet
betød, at kørek
anfald. Anfaldet
måneder, og
seks
i
blev suspenderet
flere
endnu
nok
igt
det udløste naturl
ng job, økonomi,
spekulationer omkri
t etc. Nogle måfremtid, parforholde
et
redderen endnu
neder senere fik
ld.
eanfa
kramp
eldt, men det var
Han blev sygem
e, da en scanning
trods alt en lettels
viste tegn på den
og andre tests ikke
iske
eller andre somat
frygtede tumor

sygdomme.
logogså haft psyko
Fynboen havde
var
m Falck, men det
samtaler genne
klinik, som i decem
arbejdsmedicinsk
ige
endel
den
stille
ber 2013 kunne
ndthed i svær grad.
diagnose: Udbræ
n Brunebjerg
Karste
for
der
En tilstand,
t
erende med bland
har været invalid
prostab, kognitive
andet hukommelse
udmattelse.
blemer og hurtig
modmåtte redderen
Med diagnosen
til
en tilbagevenden
villigt erkende, at
stisk.
en var helt ureali
ambulancetjenest
af
med udgangen
Han fratrådte Falck
ny og
nu begyndte en
februar 2014, og
er.
mets” hænd
barsk fase i ”syste

regnet
Penge blev mod
mien på

var økono
I første omgang
2014 takket være
plads frem til juli
forsikringsudbeta
sygedagpenge og
n Danmark.
Pensio
linger fra

ver mere bevi
dste om dere
s mulighed
og udfordrin
er
ger, hvis uhel
det er ude.

Reddede live
t
For Lars Fabr
icius skete
ulykken på
nøjagtigt tidsp
et
unkt og på
et bestemt
– for Lars Fugl
sted
sang kom de
barske reali
teter gradvist
snigende.
- Den 8. juli
2013 kørte
jeg og en mod
kørende bil
frontalt sam
men. Jeg kørte
en Peugeot
i
407, som tog
væsentlig mere
skade end
den anden
bil; en tung
lac 1965, fortæ
Cadilller Lars Fabr
icius.
Han kom så
voldsomt til
skade ved
ulykken, at
han var i over
hængende
fare. Skæbnen
livsville, at en
paramedicine
kollega sad
ri den kø, der
hurtigt opst
efter ulykken.
od
Han hastede
frem til ulyk
kesstedet,
og Lars Fabr
icius er ikke
tvivl om, at
i
det reddede
hans liv. I sam
me kø sad
Lars Fuglsang
s kone, som
læge, og hun
er
deltog i akut
behandlingen
af Lars Fabr
icius og mod
parten.

Indlagt et år
Med helikopte
r blev Lars
Fabricius ﬂøje
til Aalborg,
t
og da han
efter tre uger
ud af koma,
kom
blev han over
ført til Aarh
Han havde
us.
blandt ande
t brækket

nakken ved
ulykken og
fået indlagt
keostomi (kun
trastig åbning
ind i luftrøret,
red.), og der
fulgte måneder
s indlæggelse på blan
dt andet Ham
mel Neurocenter, Neu
roenhed Nord
i Brønderslev
og Vestdans
k Center for
Rygmarvssk
i Viborg.
ade
- Jeg blev udsk
revet efter 368
– altså et år
dage
og lidt til, fortæ
ller den tidligere paramed
iciner.

Redder

mege
Det var dog ikke
ksendt i et prakti
gende, da han blev
skulle gå til hånde
forløb, hvor han
– en
den lokale kirke
for graveren ved
halv time om ugen!
gå
altså parat til at
- Så langt er man
der ikke er en smule
for at teste, om
tilbage i manden.
restarbejdsevne
jeg
ikke første gang,
rre
desvæ
er
Det
tilsvarende. Komhører om noget
ud til
grænser af helt
munerne prøver
en
jeg synes, det er
det ekstreme, men
som har knoklet
hån mod mennesker,
tilat hjælpe syge og
i over 30 år med
ng.
Lauvri
Jan Heine
skadekomne, siger
bjerg var graIfølge Karsten Brune
tikdret over ”prak
veren lige så forun
kunne
begge
og
ken” som han selv,
yse,
det allerede åbenl
blot konstatere
udren desværre har
nemlig at redde
arbejdsmarkedet.
spillet sin rolle på

b
Opslidende forlø

e-redders sag
Den tidligere Odens
mundheld om,
bekræfter det gamle
være
godt helbred at
at det kræver et
løb kan ifølge
syg. Et ressourcefor
ng vare op til fem
Jan Heine Lauvri
hed for forlænår, endda med mulig
af
tning
udskif
ske
gelse. Der kan ofte
fem
(der var fire eller
jobkonsulenten
i Karsten Brune
forskellige ind over
berørte borgere
de
og
e),
bjergs tilfæld
hvis de ikke har
er på Herrens mark,
med til eksempelvis
ere
bisidd
e
dygtig
ordssamtaler.
de såkaldte rundb
Alle er blå
jeg
umig alt ind, for
Lauvring kan komm
- De kunne bilde
Ifølge Jan Heine
ent i at holde folk
på det, konstatehar ikke forstand
nerne have et incitam
forglemte det
rceforløbsydelse,
ren, som tilmed
redde
rer
på den lave ressou
presse
grund af sin
re, og/eller for at
fra møderne på
meste
di den er billige
melse.
eller uddannelse.
beskadigede hukom
dem videre i job
mange sager, jeg
- Men blandt de
eneste
hjælp
ikke oplevet én
Afgørende med n var han ikke
har haft, har jeg
elinge
med vold og magt
Hjælpen fra 3F-afd
redder, som ikke
det
hvis
t,
og hustruen
han
jobbe
så
e til
imponeret over,
gerne ville tilbag
han.
økonomiske
siger
t,
den
mulig
besluttede – trods
overhovedet var
oplevede også en
engagere en privat
usikkerhed – at
Karsten Brunebjerg
nærmest var
som
e,
r.
gørels
socialrådgive
mistænkelig
et.
indbygget i system
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tiden.
fyldte
om det, og det
- Vi talte meget
t andet om vi var
rigtig meget – bland
huset? Før alt dette
nødt til at sælge
hvornår
en klar plan for,
skete, havde vi
på
skulle
vi
år
ud, hvorn
huset var betalt
også netop købt
pension etc. Vi havde
med
vi så måtte sælge
to nye biler, som
Brunebjerg.
n
Karste
er
store tab, berett

Nr.3 › April

en › 39.
årgang

Det er uretf
ærdigt, at det
offentlige
”konfiskerer”
midler fra en
forsikringsord
ning, man selv
har betalt til,
mener Lars
Fabricius.

Påskønner

hjælpen

Han er takn
emmelig for
den hjælp og
opbakning,
som RL’s Jan
Heine Lauv
har leveret.
ring
Hård diagno
- Jeg vidste
se
rent ud sagt
ikke en skid
om forsikring
Lars Fuglsang
og pension,
s tilværelse
så det var guld
værd. Jan var
blev
ændret med
ikke
med mig i Jobc
et fingerknip
var mellemle
entret og
s lige som
navnebrodere
d
til fagforenin
for
n. Han havd
gen. Herudover var han
e igennem
nogle år døje
meget opm
ærksom på,
t med forsk
vi var midt
ellige ting,
at
i en overgang
andet føleforsty
blandt
sordning i vore
rrelser og bala
arbejdsmarke
Hvis man vil
s
mer.
nceprobledspension,
sætte sig ind
hvor vi over
fra en proc
sikrings- og
gik
entsats til et
- Jeg kan husk
pensionsforh i sine forfast krone/øre
blandt and
old kan man
beløb. Fors
e en gang,
et
kellen var for
hvor jeg
byggede gara
forsikringer” læse guiden ”En redd
mit
ge, og hvor
vedkommende ganske
, som Jan Hein
ers
Lars og hans
stor i kroner
far hjalp mig.
udarbejder
og
De morede
ører,
dette fandt
en gang om e Lauvring
og også
sig over, at
en positiv afgø
jeg ikke havd
DEREN.
året til RED
e balance til
relse, fortæ
Lars Fabricius
ller
at gå på tage
med tagstene
.
t
ne, siger Lars
Som
førtidspension
Fuglsang
med et smil
ist får han held
.
gavn af de
igvis
forsikringer,
Til sidst blev
invaliderende
han havde
det så grelt
redder, så han
sygdomme
som
, at han mått
sygemelde
– herunder
i dag har en
dissemineret
e
sig fra jobb
fornuftig
økonomi.
sclerose –
et som amb
lancebehandl
i vores ulyk
forsikring i
ukeser. Takket være
Falck. Det ville
- Men det er
Falck kunn
jobbet i
jeg ikke selv
ikke den fede
have opdaget,
e han gøre
ste titel
at have på
mener Lars
brug af ”Hur
CV’e
udredning”-o
Fuglsang.
t som 44-årig.
tig
Falck har ﬂere
rdningen –
paramedicine
Jeg var
gange skifte
og svaret på
hans probleme
r, kørte som
t leverandør
af
denne forsi
indsatsleder
r var meget
Sydthy Kom
kring, og derfo
nedslående:
i
Han led af
mune og havd
r
ren
blev
kastebold mell
reddeden kroniske
e også andr
jobs – det at
em tre sels
og invalider
e
sygdom diss
arbejde var
af dem men
kaber. Inge
ende
emineret scle
mit liv, kons
n
terer Lars Fabr
te, at DE skul
tarose.
le udbetale
icius.
erstatningen,
men efter ﬂere
henvendelOpslidende

forløb
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om ugen
Praktik 30 min. t mindre ydmy-

40. årgang
Redderen ›

En redd
forsikriners
set ”ind ger
efra”
En biluly

3) At samme forløb kan være ydmygende, skærer alle over én kam og
kan bidrage til at forværre sygdommen/tilstanden

efterhånden værre
Hans tilstand blev
begyndte at drille,
– hukommelsen
så
e, og han var ofte
lunten blev korter
kunne gå.
knapt
han
træt, så
alvorlige ture på
Nogle af de mest
ilen begyndte også
lægeb
andet
t
bland
tidligere var helt
at spøge, hvor han
lser
mere dystre opleve
afklaret med de
på jobbet.
hvor
personpåkørsel,
Blandt andet en
finder en del af
Karsten Brunebjerg
k.
indtry
stort
gør et
hovedet og en sko,
er sig også fast:
En anden tur brænd
morgen kaldt ud
- Vi blev en tidlig
i
midt
ren
mode
til en familie, hvor

har været søde
- Kommunens folk
noget der. Men
og rare, der er ikke
til at se på det individer er ikke rum
er blå, ingen er
alle
–
duelle menneske
gsteam
her rehabiliterin
grønne. Da det
som
i kommunerne,
(tværfagligt team
rceforløb,
ressou
om
sager
behandler
spension, red.)
førtid
eller
b
fleksjo
der skulle ske med
hvad
,
afgøre
skulle
Jeg
uden for døren.
mig, blev jeg sendt
rdit noget så nedvæ
har aldrig opleve
n Brunebjerg stille.
gende, siger Karste

Bevarer tilk
nytningen

For begge
startede nu
Lars Fuglsang
et langt og
opslidende
er i dag i ﬂeks
til tider
forløb med
Falck med
job hos
at afklare spør
ni timer om
mål omkring
gsugen. Han
forsikring, økon
stationerne
er på
omi, job og
fremtid.
i Hurup, Fjer
ritslev, This
og Nykøbing
ted
Mors, hvor
I den proces
han blandt
har de begg
andet kører
e fået værdifuld hjælp
biler til serv
ice, foretager
og rådgivnin
dækskift, lave
g fra Jan Hein
Mangler du
Lauvring (Red
r
malerarbejde
e
ultimativt lys
dernes Land
forefaldende
og andre
på din
cykel, en kraf
sklubs forsi
rings- og pens
opga
ver. Aktuelt
ktig dykkerlygte
ionskonsulen
gang med at
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Fornylig satte fagbladet Redderen
fokus på, hvordan sygemeldte reddere
får hjælp af det offentlige, herunder i
ressourceforløb. Bladet beskriver blandt
andet, at en sygemeldt redder er blevet
modregnet i sin ressourceforløbsydelse,
mens han har modtaget udbetaling
fra sin private forsikring, og det vil jeg
som beskæftigelsesminister selvfølgelig
gerne kommentere på.
Først og fremmest er det vigtigt, at
mennesker, som er i ressourceforløb,
skal have ro om deres økonomi, så de
kan fokusere på at få det bedre og
komme tilbage til arbejdsmarkedet.
Derfor er deres ydelse også uafhængig
af formue og en eventuel ægtefælles
formue og indkomst - i modsætning til
hvis man er på kontanthjælp. Og får
de udbetalt erstatning som et engangsbeløb, så bliver den heller ikke modregnet. Men det skal heller ikke være
sådan, at man løbende hver måned får
penge både fra det offentlige og fra en
privattegnet forsikring oven i. Derfor
modregnes der for løbende udbetalinger – og det synes jeg er rimeligt. Det
kan forsikringsselskaberne indrette sig
efter og tilbyde deres kunder en type
forsikring, som ikke bliver modregnet.
Ifølge artiklerne i fagbladet Redderen
er der også en opfattelse af, at kommunerne kan have et incitament til at
fastholde borgere i ressourceforløb,
og at forløbene i nogle tilfælde kan
forværre borgernes helbred.
Her er det vigtigt at holde fast i, at flest
muligt skal hjælpes tilbage til arbejdsmarkedet gennem ressourceforløb og
væk fra passiv forsørgelse, også selvom
vejen tilbage er lang. Samtidig skal
borgere, som ikke under nogle omstændigheder kan komme tilbage til
arbejdsmarkedet igen, have en førtidspension – også uden at have været i fx

Ressourceforløb må aldrig forværre
borgerens helbred, og det har jeg også
netop understreget i en ny orienteringsskrivelse til landets kommuner
og i et brev til borgmestrene. Ressourceforløb er et individuelt tilrettelagt
tilbud til vores mest udsatte borgere,
som har brug for en hel særlig, skånsom og ofte længerevarende indsats
for at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Det er derfor helt afgørende,
at ressourceforløb altid tilrettelægges
i samarbejde med borgeren og med
udgangspunkt i den enkeltes behov
og forudsætninger, og at praktikforløb
altid giver mening og er til gavn for
borgerne. Vi er derfor i forligskredsen
fornylig blevet enige om en ny initiativpakke med tre tiltag, hvor hovedsigtet er at få tilrettelagt bedre ressourceforløb. Den skal sætte ekstra fokus i
kommunerne på at få tilrettelagt gode
ressourceforløb, hvor indsatsen giver
mening, og borgerne føler sig trygge
og bliver inddraget.
Udviklingen viser, at reformen af førtidspension og fleksjob er på rette vej.
Flere er i dag tættere på eller en del af
arbejdsmarkedet. Jeg vil følge ressourceforløbene nøje frem mod evalueringen af reformen, som skal ske i løbet
af 2017.
Troels Lund Poulsen (V)
Beskæftigelsesminister

(Foto: Steen Brogaard)

Bent Bøgsted

(Foto: Steen Brogaard)

(Foto: Steen Brogaard)

Troels Lund Poulsen

ressourceforløb. Det har vi i forligskredsen bag reformen netop indskærpet
over for landets kommuner med en ny
initiativpakke, så vi sikrer, at ressourceforløb altid kun gives til borgere med
et realistisk udviklingspotentiale.

Bjarne Laustsen

Jeg har tidligere forelagt en tilsvarende sag for daværende beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen tilbage
i 2014. Den pågældende persons problemstilling var nærmest identisk med
den, REDDEREN fremdrager, og jeg
kan derfor gengive noget af ministerens brev, som fortsat gælder:
”Det er kommunen, der vurderer og
afgøre, om den enkelte kan få gavn
af at deltage i et ressourceforløb med
den tilhørende ressourceforløbsydelse.
Baggrund for at indfører ressourceforløb var, at det skulle være muligt at
tilbyde personer, som eksempelvis har
været ude for en arbejdsskade eller
alvorlig sygdom en tværfaglig og sammenhængende indsats for at komme
tilbage på arbejdsmarkedet. Mange
(…) ville sandsynligvis i fravær af en
sådan indsats blive tilkendt en førtidspension.
Når man deltager i et ressourceforløb
får man udbetalt ressourceforløbsydelse. Reglerne for ydelsen minder i høj

Den aktuelle sag viser netop, at ressourceforløbet og samspillet med
pensioner ikke er gennemtænkt.
Men mon ikke den daværende S-R-SF
regering sammen med V-LA- og K
netop tænkte økonomi, da de lavede
aftalen om førtids-/fleksjob reformen,
hvor ressourceforløbet hører under.
Det viser, at der er behov for at se på,
hvilke udbetalinger der modregnes.
Samtidigt er der behov for en hurtigere afklaring, som Dansk Folkeparti
har efterlyst.
Bent Bøgsted
Beskæftigelsesordfører
Dansk Folkeparti
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grad om dem fra kontanthjælp, dog
med den vigtigste forskel, at borgerens egen formue samt deres eventuelle ægtefælle/samlevers indtægter
og formue ikke indgår i beregningen
af ydelsen. Ligeledes vil enkeltstående
udbetalinger fra et forsikringsselskab
betragtes som formue og dermed heller ikke medføre fradrag i ressourceforløbsydelsen.
Som udgangspunkt vil indtægter
som udbetales løbende dog medføre
fradrag krone for krone i ressourceforløbsydelsen. Dette gælder også for en
løbende udbetaling af en privattegnet
invalideforsikring eller forsikring mod
tab af erhvervsevne.

(Foto: Steen Brogaard)

Nogle indtægter, der udbetales
løbende er undtaget fra fradrag i
ressourceforløbsydelsen. Det gælder
eksempelvis erstatning for tab af erhvervsevne som følge af personskade,
der udbetales efter lov om erstatning

Karsten Hønge

- Vi støder nogle gange på, at forsikringsordninger bliver modregnet i
offentlige ydelser – men lovgivningen
i Folketinget kan ikke afhænge af,
hvordan forsikringsselskaberne skruer
deres tilbud sammen. Opfordringen
må være til selskaberne, at de tilpasser
deres måde at få betaling på og bagefter udbetaler til kunderne, i forhold til
den lovgivning, der er, ikke omvendt.
Når det er sagt, så kan jeg sagtens
forstå frustrationen i den aktuelle sag
over at have betalt til noget og så
blive modregnet, siger Karsten Hønge.
Om nogle kommuner spekulerer i
at holde folk i ressourceforløb vil han
lade være usagt.
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fra staten til ofre for forbrydelser,
lov om erstatningsansvar eller lov om
arbejdsskadesikring.”

som bekendt en kortere ydelse, der
ikke må sammenlignes med en almindelig indtægt.

I forlængelse heraf vil jeg så understrege, at enhver borger ifølge grundloven har ret til forsørgelse, hvis ikke
det påhviler en anden at forsørge én.
I ressourceforløbet får man lov til at
beholde ydelsen uanset en ægtefælles eller samlevers indkomst. Det er så
afgjort en fordel, som andre ikke har.

Jeg vil være indstillet på at kigge på
forholdene i forbindelse med revision
af området, og jeg kunne eksempelvis
sagtens forestille mig, at vi får indbygget en fornuftig bagatelgrænse for
fradragene i ressourceforløbsydelsen.
Det kunne også lette sagsgangen en
del og gøre tilværelsen for ressourceforløbsydelsen en smule tryggere.

Loven angiver så andre ydelser, som vil
blive modregnet som fradrag i ressourceforløbsydelsen så som privattegnede
invalide- eller erhvervsevneforsikringer. Omvendt er det også klart, at
erstatning for tab af arbejdsevne ikke
påvirkes ved udbetaling af ressourceforløbsydelsen. Der er så lagt nogle
helt klare vilkår for reglerne om fradrag i ressourceforløbsydelsen, således
at modtageren er rimeligt økonomisk
sikret under ressourceforløbet. Det er

- Men ingen tvivl om, at nogle kommuner har en fuldstændig uacceptabel lang sagsbehandlingstid. Nogle
sager trækker i langdrag uden borgeren har udsigt til hverken økonomisk
eller menneskeligt at slippe ud af det.
Det er uværdigt, og det er respektløst
over for de borgere, der kommer i
klemme, fastslår Karsten Hønge.
SF-politikeren har ofte – blandt
andet i en hel efterårsferie – været
ude som bisidder hos borgere i mødet
med et rehabiliteringsteam.
- Jeg har siddet ved køkkenbordene og fået helt ind under huden,
hvordan folk oplever det her. I en
situation, hvor folk er sårbare og har
følelserne uden på tøjet, føler nogle
sig ”kværnet”, ydmyget og talt ned
til. Det hører ingen steder hjemme.
Politikeren understreger, at loven
har gode intentioner, men at nogle
kommuner læser loven, som Fanden
læser bibelen. Andre kommuner
kan GODT finde ud af at behandle
borgerne med respekt, inddragelse og
forståelse, påpeger Karsten Hønge.
Han forventer, at den nylige aftale – som giver flere midler til gode
ressourceforløb, bedre retsstilling og
en opstramning af, hvornår folk kan
og skal arbejdsprøves – vil forhindre

Bjarne Laustsen, MF (S)
Medl. beskæftigelsesudvalget

de værste eksempler ude omkring i
landet.
- Det indskærpes blandt andet
over for borgmestrene, at ingen ressourceforløb må forringe borgernes
helbredstilstand. Det burde jo være
en selvfølge, men det er åbenbart nødvendigt, siger Karsten Hønge.
Han tilføjer, at der kommer en større
evaluering af området i efteråret.
Karsten Hønge (SF)
Medl. beskæftigelsesudvalget

Konstituering i RAV
Bestyrelsen i Redder Af Verden har afholdt sit første møde
efter generalforsamlingen i Aalborg.
Den nye bestyrelse ser således ud:
• Carsten Kastbjerg Madsen,
formand
• Jette Møller Kirkegaard,
næstformand
• Hanne Marie Trolle Thomsen,
kasserer
• Dennis Kron Pedersen,
sekretær
• Henrik Villsen Andersen,
bestyrelsesmedlem

Jette Møller Kirkegaard, ambulancebehandler i Frederikshavn, er ny i RAV-bestyrelsen.
Hun indtager posten som næstformand.
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Travlt år
for DAR
Dansk Ambulance Råd
holdt generalforsamling i Vejen

Station Vejen lagde lokaler til, da
Dansk Ambulance Råd den 25. april
afholdt generalforsamling.
Formand Søren Steen kunne se
tilbage på nogle travle måneder, siden
DAR blev ”genoplivet” af en gruppe
ildsjæle sidste år.

- Som det kan ses, har Dansk Ambulance Råd gennem det sidste år været
involveret i mange ting, specielt arbejdet med Facebook, den nye hjemmeside, lanceringen af de lokale råd og
kompetenceoversigten har fyldt meget. Vi føler i bestyrelsen, at vi er nået
et punkt, hvor vi bliver presset på flere
fronter. Alt arbejde leveres frivilligt af
aktive reddere med fuldtidsjob, familier osv. Vi må også erkende at vores
evner med at skrive høringssvar og oplæg er begrænset, samt håndtering af
medier er en udfordring. Vi har mødt
en del kritik for vores opslag omkring
Region Midtjyllands præhospitale set

Formand Søren Steen har stadig gejsten til at lægge arbejde i Dansk Ambulance Råd,
men han lagde ikke skjul på, at han gerne ville afløses i rollen som formand. Der så også
ud til at vise sig en løsning på mødet, men kandidaten måtte senere melde fra pga.
jobskifte, så Søren Steen fortsætter foreløbig som formand i DAR.
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up. Opslaget var bygget op på KORA
rapporten "hvem redder dig" og det
var derfor nemt at imødegå kritikken.
Kritikken har dog medført, at vi altid
kildehenviser på alle vores opslag og
har altid fokus på at vi er faktuelle, sobre og objektive. Endvidere medførte
kritikken, at vi søgte aktindsigt i de 5
regioner og postede svarene via vores
hjemmeside.
- Samarbejdet med RUS omkring temadage og politiske skriv er gået rigtig godt og håber vi fremadrettet kan
fortsætte med at samarbejde omkring
de emner vi er enige om. Fremadrettet vil der være øget fokus på at styrke
vores lokale råd i alle regioner, vi
ønsker en robust skare af reddere, som
ønsker at bidrage med viden, deltage
i arbejdet med temadage, projekter
m.m. Vi tror i bestyrelsen, at fremtiden
for Dansk Ambulance Råd ligger i de
lokale råd, lød det fra Søren Steen.

Eksempler på opgaver/
resultater siden juni 2016

DAR’s generalforsamling blev afholdt på
station Vejen.
Jesper Friis-Pedersen har ydet en
kæmpe indsats med Facebook-siden og
diverse indlæg og høringssvar.

• Udarbejdelse af høringssvar vedr.
adgang for udenlandske ambulancefolk i DK
• Lancering af Facebook-side – Jesper Friis er drivkraft
• Efter BIOS’ konkurs kommer DAR
(På opfordring fra Vibeke Syppli
Enrum fra EL) med anbefalinger
til, hvordan regionen kan tiltrække redderne
• Workshop for DAR's bestyrelse
• Ny hjemmeside, lavet af Jacob
Guldberg
• Temadag vedr. blødningskontrol
• Temadag vedr. hypotermi
• Svar på henvendelse fra Freddy
Lippert om eventuel etablering
af Akutmedicin som lægefagligt
speciale
• Jesper Thomsen indgår i arbejdet
om udarbejdelse af nye nationale
infektionshygiejniske retningslinjer
• Oprettelse af Facebook-grupper
for de regionale lokalråd

• Kritik fra anæstesilæge fra Region
Midtjylland, omkring opslag på
Facebook. For at imødekomme
kritikken søges der aktindsigt i
alle fem regioner og der postes
nyt opslag med link til svar på
DAR’s hjemmeside
• DAR indgår samarbejde med RUS i
forhold til temadage, startes som
ad hoc opgaver, samt samarbejde
om nogle politiske skriv via Facebook.
• Jesper Friis udarbejder kompetenceoversigt over de forskellige
regioner
• Nedsættelse af uddannelsesudvalg, som med Danny Pedersen
som tovholder skal prøve at
præge den nye behandleruddannelse
• Dialogmøde ang. sag på Bornholm
med bl.a. fejlinformation i medier
om paramedicineres kompetencer

Messer i Tyskland
Maj byder på to traditionsrige messer i Tyskland, som kan være interessante for mange reddere.
Det er redningsmessen RETTmobil
(10.-12. maj) i Fulda, samt Internationale Fachausstellung Bergen und
Absleppen (18.-20. maj) i Kassel om
bjærgning, autohjælp med videre.
Se evt. mere på www.rettmobil.org
og www.ifba.eu.
Hvis grupper har planer om at besøge en af messerne, hører vi gerne
om det på REDDEREN. Så kan vi
måske slå følge eller få en lille beretning og nogle billeder fra messerne.
Send en mail til journalist Flemming
Kyster på journalist@redder.dk
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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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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
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RUS Nyhedsbrev

Årets RUS-tema
på Folkemødet
Ligesom sidste år stiller
RUS med en stand på Folkemødet på Bornholm i juni,
hvor almindelige borgere,
sundhedsfaglige kolleger og
politikere i år vil blive oplyst
om ambulancepersonalets
kompetencer og regionale
forskelle i behandlingstilbud,
når de besøger RUS’ stand
Denne gang har vi syv ambulancefolk
med på holdet, som - ud over at snakke
med Folkemødets deltagere om deres
kompetencer og de regionale forskelle
– også vil demonstrere ambulancemandskabets kompetencer gennem simulationer af forskellige behandlingssituationer. Standen bliver desuden ledsaget af
en ambulance, så gæsterne kan komme
ind og se, hvordan sådan en virker og
ser ud indefra.

Manglende viden
om kompetencer
Temaet om ambulancemandskabets
kompetencer er valgt, fordi vi oplever,
at der ude blandt almindelige borgere,
men også blandt journalister, politikere
og andre sundhedsfaglige kolleger, er
meget lidt viden om, hvad ambulancemandskabet kan.
Flere sundhedsfaglige kolleger, som
ellers ofte arbejder sammen med ambulancemandskabet, ved ikke, hvad paramedicinere og ambulancebehandlere
kan give af behandling og må beslutte i
forhold til patientens videre forløb.
Samme mønster gør sig gældende
i medierne, hvor der har været flere
eksempler på tv-indslag og artikler, der
har bragt en række myter om, hvad
ambulancerne kan og ikke kan give af
behandling til akut syge og tilskadekomne patienter.
RUS arbejder derfor på flere fronter
på at oplyse andre sundhedsfaglige kolleger, befolkningen, journalister og ikke
mindst politikere om ambulancemand-

skabets kompetenceniveau. Folkemødet
er således kun én brik i vores strategi
for at udbrede viden om ambulancemandskabets kompetencer.

Regionale forskelle
komplicerer
Men budskabet om mandskabets høje
kompetenceniveauer er ikke altid let
at kommunikere om, hvilket i høj grad
skyldes, at anvendelsen af jeres kompetencer og behandlingstilbud spænder
vidt alt efter hvilken region, I arbejder i.
Derfor vil vi gerne vise det store
spænd, der kan være. Men måske
endnu vigtigere er det at fremhæve de
gode eksempler på nogle af de kompetencer, I har fået tildelt på regionalt
plan, som har styrket det præhospitale
behandlingstilbud i de pågældende
regioner.
Formålet er at vise tilhørerne, at ambulancemandskabet i Danmark kan meget
mere end man tror, og at man sagtens
kan gå efter højeste fællesnævner i det
præhospitale behandlingstilbud.

Debat om ambulanceudbud
Ud over arrangementerne på vores
stand, vil vi lørdag formiddag under Fol-

kemødet afholde en debat i Meningsministeriet om kvalitet og innovation i
ambulanceudbud, hvor vi satser på et
bredt funderet debatpanel bestående
af forskere, præhospitale ledere, læger
og ikke mindst politikere. Debatten
skal være med til at fremhæve de
gode eksempler og få sat fokus på de
mange fordele ved at skrive kvalitetskrav ind i udbudsmaterialerne.
Folkemødet afholdes fra 15. til 18.
juni, og I kan finde os på stand A11.
Kom og sig hej!

Kontaktdata:
Nille Aaby
Udviklingskonsulent
20 99 06 05
nille.aaby@3f.dk
Maja Broløs
Udviklingskonsulent
23 98 64 25
maja.brolos@3f.dk
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Rabatordninger:
Ved 4 indrykninger - 25% rabat.
Ved 8 indrykninger - 33% rabat.
Annoncerne skal indrykkes på kalenderåret.

Morten Andersen

Flemming Kyster
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