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 Nyhedsbrev januar. 

 

Vi håber, I er kommet godt gennem julen og har haft tid og mulighed for at fejre julen med 

jeres familier.  

Starten af december betyder også travlhed i vores branche, hvor vi mellem vores private 

julefrokoster også ser til alle dem der ikke kan håndtere snaps, øl, vin og alt for meget mad. 

Det er også denne tid på året hvor vi kigger både frem og tilbage i tiden. Vi evaluerer selvfølgelig 

året der gik, og ligger planer for året der kommer.  

Vi har nu rundet 453 medlemmer og har fortsat en medlemsfremgang. Vi har gang i flere sager 

for medlemmer. Det skal der nok komme mere om i det nye år.  

Vi har haft en del informationsmøder rundt om i landet og ser frem til at møde jer endnu mere i 

2019.  

Vi er i gang med at evaluere de møder vi har haft og de samtaler vi har haft med jer 

medlemmer. Vi prøver at ændre på nogle ting, så vi fremover er endnu nemmere at komme i 

dialog med.  

Vi har ændret vores facebookside, så den nu er en firmaprofil. Hvis I ikke allerede har været inde 

og se på den, så er der et link her. 

Det nye år skal selvfølgelig gå med at bringe vores budskab ud til endnu flere af jer, sammen 

med at vi selvfølgelig gør alt for at støtte og hjælpe jer, der allerede er medlemmer. 

Vi kigger på digitale løsninger til nemmere at komme i kontakt med jer. Dette gør vi sammen 

med nogle rådgivere. Vi vil samtidig også prøve at promovere os på nye måder.  

2019 bliver også året, hvor man i det private begynder at starte op på 

overenskomstforhandlingerne, som skal være endeligt afsluttet i 2020. Vi følger selvfølgelig med 

i hvad der sker, og vil give vores meninger og holdninger tilkende undervejs. 

Grundet en index regulering koster vores medlemskab ikke 850kr pr md. men derimod 853kr pr 

md. for fagforening, a-kasse og fuldtidsulykkesforsikring, vi håber ikke at de 3 kr. gør den store 

forskel. 

Dette nyhedsbrev kommer ud lidt før tid, men nytårsaften og arbejde gør, at det af praktiske 

årsager kommer ud nu. Det giver os også muligheden for at ønske jer er rigtig godt nytår. Til jer 

der er på vagt nytårsaften, pas nu godt på jer selv og hav en god vagt. 

 

Til sidst vil vi bare ønske jer alle et rigtig godt nytår.  
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Hvad sker der rundt om i Danmark.  

 

Region Midt: 

I region Midt oplever vores kollegaer en stor og stigende belastning med basekørsel, hvor man 

på døgnvagter flyttes rundt mellem diverse baser på alle tider af døgnet. Ofte uden at se en 

patient, men for at holde responstider nede. I RF finder vi det meget problematisk, og vi ser det 

som et misbrug af vagtformen. I den indgåede OK er både A- og B-part enige om, at døgnvagten 

er en beredskabsvagt. Desværre har AMK vagtcentral mulighed for at misbruge beredskaberne 

og beskyttelsen er stort set ikke eksisterende, da ophold på baser ikke afregnes med minutter. 

3F har nu travlt med at beskylde AMK VC for at misbruge beredskaberne, men reelt set er der 

tale om, at 3F har givet dem og vores arbejdsgivere en blanko check til udnyttelse. I RF følger vi 

sagen meget tæt og forventer, at dette misbrug bringes til ophør hurtigst muligt 

Dette udklip er fra OK 14-17 hvis man kørte i en region med gamle ambulancekontrakter og var 

gældende indtil der blev indgået nye ambulancekontrakter, det blev endeligt skrevet ud i 

forbindelse med den banebrydende OK 17, og dermed skabte grundlaget for alt den ballade der 

foregår i Region Midt. omkring udstationering.  

“Ved udstationering af en døgnvagt til afløsning af en anden døgnvagt som mernormering ved 

beskyttelse af 300- minutters reglen tæller minutterne i beredskabstiden svarende til af 

minutter på egen station. En sådan udstationering kan kun ved frivillig aftale mellem ledelsen og 

den enkelte døgnvagt” 

Desværre er der også nogle TR i Midt, som ikke helt kan holde sig til reglerne. Endnu en gang er 

der skrevet til ledelsen om at rette op på de fejl, som TR laver. Vi har gjort opmærksom på at det 

er ledelsen der har pligten til at informere ud til alle medarbejdere og sørge for at alle 

medarbejdere bliver hørt, hvis ikke den enkelte TR formår at leve op til de regler som 

overenskomsten foreskriver under tillægsaftalen vedrørende tillidsrepræsentanter §5 stk. 1 og 

2. 

http://www.transportgruppen-3f.dk/Overenskomster%20som%20e-bøger/DEA%20-

%20Overenskomst%20for%20Reddere%20i%20København.epub      

 

Region Syd: 

Bios sagerne har endelig nået en afslutning. FOA/3F og Region Syd, har endelig indgået en 

rammeaftale.  

Region Syd er også i gang med politiske drøftelser om, hvordan man i fremtiden kan forstærke 

det præhospitale beredskab.  

 

Region Hovedstaden. 

Regionen er i dialog med entreprenørerne om at øge antallet af beredskaber, for at nedsætte 

arbejdspresset på de eksisterende beredskaber. Det kræver dog at man kan finde personale til 

at bemande de beredskaber.  

 

 

Med venlig hilsen 
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