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Nyhedsbrev april. 

 

Så ramte pandemien også Danmark. Heldigvis er landet på ingen måde lige så hårdt ramt som 
Italien eller Spanien. 

Vi er heldigvis heller ikke ramt i samme omfang af Covid-19 i vores branche. 

Desværre, er vi i frontlinjen og hvis vi kigger på erfaringerne fra andre steder f.eks. Sverige, så er 
vi nogle af dem,  der kan blive ramt. 

Selv om der er mange holdninger til, hvad der er rigtigt og forkert at gøre med værnemidler, så 
skal vi følge sundhedsstyrelsens guidelines. Husk at bruge jeres sunde fornuft og alle 
tilgængelige værnemidler i alle relevante situationer - og hellere en gang for meget.  

Vi er klar over, at der nogle steder i landet, har været udfordringer med forsyningerne af de 
nødvendige værnemidler. Det virker på nuværende tidspunkt til, at der er kommet styr på 
forsyningerne. 

Der kommer sikkert nye retningslinjer og ny måder til, hvordan  vi skal forholde os til Covid-19, 
men vi i bestyrelsen er imponeret over, hvor flot og roligt I i  frontlinjen håndterer situationen. 

Vi ved godt at medierne har travlt med at rose læger, sygeplejersker og hjemmeplejen, men vi 
vil nu have lov at rose jer også. I gør det helt fantastisk og har vist en omstillingsparathed, som 
sjældent er set. 

Nogle steder er der dog plads til forbedringer. Vi har sendt en mail til Region Midtjylland, da vi 
mener, at de skal indstille basekørsel. Det er potentielt en ekstra og unødig udvidelse af 
smittekæden, når vi kører rundt fra den ene station til den anden og sover i fælles dyner og 
hovedpuder. 

I samme ombæring har regionerne lige fået godkendt ikke uddannet personale i ambulancerne 
under pandemien. En måske nødvendig foranstaltning hvis udviklingen går den forkerte vej.  
Vi har forståelse for at det kan være nødvendigt at udvide antallet af reddere midlertidigt, men 
vil dog skrive til regionerne, at de også skal tænke på de rigtige redderes sikkerhed og ikke sætte 
værnepligtige til at kører udrykning, mens vi er i bårerummet.  
Vores anbefaling er at man i første omgang bruger ikke færdiguddannet eller, flytter ST. 
personalet over til at kører ambulance, sammen med en ambulanceredder og så midlertidigt 
lade andre grupper kører sygetransport. 
Hvis det skulle komme så vidt, så håber vi, at I vil byder de nye midlertidige kollegaer 
velkommen. 
Vi har skrevet til sundheds- og ældreministeriet for at få afklaret hvordan de tænker de 
uddannede redders sikkerhed ind og hvordan vi er stillet i en situation hvor der kun er en 
uddannet redder på bilen og en klage ender i styrelsen for patientsikkerhed.  

Ikke alt skal handle om Covid-19, vi har i den forgangne måned skrevet til de nye virksomheder, 
som er blevet prækvalificeret i til at byde på det præhospitale område. Vi har budt dem 
velkommen på det Danske præhospitale marked. 

I forhold til 48 timers sagen, så er der intet nyt. 
Vi afventer stadig svar fra alle involverede parter. 
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