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Så er julen endelig kommet over os. Desværre følger der med julen også en masse ekstra 
arbejde for os i det præhospitale. For en stor del af os betyder det også arbejde, mens familien 
sidder og hygger der hjemme. 

Sammen med julen, kom kulden også i år. Så endnu en gang vil vi opfordre jer til at køre forsigtigt 
og passe rigtig godt på jer selv. 

  

Vi har i november sendt et brev ud til alle regionalpolitikkere i de regioner, som arbejder på de 
kommende udbud. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger på vores brev. 
Vores brev kan læses her. 

Selv beredskabsinfo.dk har også set vores brev og skrevet en artikel om det. 
 

Udover brevet, har vi også været til møde i Region Sjælland, hvor vi gav vores holdninger til 
kende. Vi lagde i det møde meget vægt på, at regionen skal huske at skrive alt det ind, som har 
indflydelse på reddernes hverdag, men som kan spares væk for at give et så billigt bud som 
muligt. 

Heldigvis lød det som om, at de er meget interesseret i, at give os reddere nogle gode 
arbejdsforhold og de noterede rigtig mange af vores idéer ned. 

Vi diskuterede også uddannelse for ST., behandlere og paramedicinere. Vi anbefalede at lave en 
egentlig uddannelse for ST. Udgangspunktet for dette er et stigende ønske fra regionenerne om, 
at flere opgaver kan varetages af ST. Med øget kompetence mener vi, at der skal følge mere 
uddannelse. Vores oplæg til uddannelse kommer på et senere tidspunkt. 

  

Endnu en gang er det blevet bevist at vi præhospitalt gør der rigtigt godt. 
Denne gang er det en undersøgelse i Region Nord der viser, at selvom der er langt til 
hospitalerne, så koster det ikke menneskeliv, da vores behandling undervejs er så god at 
afstanden ikke betyder så meget. 
Læs evt. mere her. 

 

Vi afslutter året med en sidste gang at gennemgå ansøgninger til refusion af gebyret til 
kompetencefonden. Så har du et gebyr, du ikke har fået refunderet, så skynd dig at søg om det 
på vores hjemmeside. 

 

Med dette er der ikke andet end at ønske jer alle en rigtig god jul. Vi håber I alle får tid til at være 
lidt sammen med familien. 
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