Nyhedsbrev december
Så er julemåneden kommet over os.
Vi håber, at I kommer godt igennem alle julefrokosterne, både dem I skal til og dem I henter, der
ikke kommet helt så fint igennem julens glæder.
Julen betyder også, at vi render ind i en masse familie arrangementer, som I jo nok desværre ikke
kan deltage i, da der altid skal være nogen til at tage sig af dem, der får spist for meget.
Vi har den sidste måned været rundt i Jylland til informationsmøder. Bestyrelsen vil i den
forbindelse gerne takke de lokalrepræsentanter, der har hjulpet med at afholde disse møder.
Møderne har igen givet nogle gode diskussioner og givet os mulighed for endnu en gang at
komme med budskabet om hvad vi vil og hvorfor vi har gjort som vi har gjort.
Vi har i denne omgang som noget nyt, prøvet at live streame fra vores møder. Det har været en
stor succes, og har fået os til at overveje, om vi kommunikerer til jer reddere, de steder I kigger,
eller om vi prøver at få jer hen til hvor vi er. Vi vil i hvert fald arbejde videre med at bruge de
digitale muligheder for møder endnu mere i fremtiden.
Vi har endnu et møde i rækken, men denne gang i Hillerød den 6/12. Du kan læse mere om det
her eller se indbydelsen på vores facebook side facebook.com/reddernesfagforening.dk
Mødet bliver desværre afholdt et andet sted end først annonceret, da Erhvervsskolen
Nordsjælland trak deres tilladelse, til at vi kunne leje lokaler hos dem, tilbage uden nogen videre
grund. Vi kan jo kun gisne om baggrunden for dette.
Til gengæld har vi på samme skole deltaget i et møde med et hold kommende reddere og fået en
god snak omkring faget og fagforening.
Under vores informationsmøder i Jylland blev vi flere gange konfronteret med, at TR og FTR siger,
at hvis man ikke er medlem af deres fagforening, så får man aldrig uddannelse eller de pladser
man søger.
Vi må endnu en gang dementere dette. Vi har ikke oplevet at folk er blevet tilsidesat på
baggrund af deres fagforeningsvalg.
Vores arbejdsgivere er til forskel for disse TR klar over at vi lever i et moderne samfund, hvor
man frit kan vælge hvilken fagforening man vi l være medlem af.
Når 88% af redderne på de private overenskomster kan stemme nej til en overenskomst og man
alligevel får den overenskomst, så virker det til at den eneste måde man kan fastholde
medlemmer, er via trusler.
Vi har bidraget til debatten om danskkrav i den nye autorisation for behandlere og PM’er.
Vi har skrevet til en del politikere og fået svar fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby.
I kan både finde vores brev og hendes svar på vores hjemmeside reddernesfagforening.dk.
DSB
Vi vil gerne støtte kampen for alle de DSB ansatte der for tiden kæmper for deres arbejsvilkår.
pudsigt at en arbejdsgiver kan skifte arbejdsgiverforening og så tegne nye overenskomster, når
man ifølge de gamle fagfoeninger ikke som arbejdstager kan skifte fagforening og i den nye
fagforening tegne en overenskomst.
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Hvad sker der rundt om i Danmark:
Region Nord:
De PM’er der ikke bliver ansat til at køre læge eller akutbil skal, som det ser ud nu, køre på
primær ambulance. Men da man i Region Nord ikke har PM’er på ambulancen jævnfør
kontrakten, mister de deres PM løntillæg.
Region Midt:
Regionen har nu hjemtaget driften af 4 akutlægebiler, du kan læse mere om det her.
De planlagte rokader i Falck, er ved at være på plads.
De sygepleje bemandede akutbiler bliver lukket.
Efter blandt andet pres fra RF er der afsluttet en lokal sag, hvor en redder blev frataget hvervet
som uddannelsesredder af den lokale TR.
Han har fået hvervet tilbage efter pres fra TR, stor egen indsats og et konstruktivt møde mellem
TR og stationsleder.
Endnu et eksempel på der ikke må forskelsbehandles og i RF tager vi alle henvendelser fra jer
alvorligt og følger dem til dørs.
Region Syd:
Ambulance Syd har bedt regionen om at få 9 mio. kr. ekstra til at styrke det præhospitale setup.
Dette forventes at blive bevilliget allerede fra 2019.
Beløbet er til rådighed efter at der er stort set fuld beskæftigelse i Syd og dermed meget mindre
overarbejdsbetaling.
Region Hovedstaden:
Regionen har holdt informationsmøder med ambulancepersonalet. Det sidste år er PM’erne
blevet uddannet i sprøjtepumper med nitrodrop og i håndtering af tracheostomi, så de kan
kører overflytninger uden lægestøtte, det ser desværre ikke ud til at der kommer nye
kompetencer det næste år, som kan forbedre behandlingen af patienterne.
Region Sjælland:
Intet nyt.

Hvis du har noget fra din region, som skal med i næste nyhedsbrev, så skriv det til
kontakt@reddernesfagforening.dk

Glædelig jul og godt nytår.
Med venlig hilsen
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