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Ung mand med flere sigtelser
Klokken 17.43 mandag standsede politiet igen en mand uden kørekort. Denne gang var det på Ringvej Syd ved Dalgas Alle.
Føreren, en 24-årig mand fra Rønbjerg, kørte desuden ikke i sin egen bil, så han blev også sigtet for brugstyveri.

Reddernes Fagforening:

Sygeplejersker
er ikke egnede
i ambulancer
Det er ikke nogen god idé at
sende anæstesisygeplejersker med ud i ambulancer.
Det mener man i Reddernes Fagforening, der har taget sagen op, da man i Region Midtjyllands regionsråd
taler om, at der skal indsættes anæstesisygeplejersker
i ambulancer, der rykker ud
fra Skive.
Spørgsmålet om bemanding af ambulancer er blevet aktuel, da regionsrådet
vil nedlægge tre sygeplejerskebemandede akutbiler i
Skive, Ringkøbing og Tarm.
Ringkøbing-Skjern Kommune ser i den anledning
ud til at få en akutlægebil
i stedet. Det kan efterlade
et hul i Skive, der samtidig
har en af landets tre, snart
fire, akutlægehelikoptere.
Reddernes Fagforening
har kontaktet regionsrådet.
»Der er intet i sygeplejerskernes uddannelse,

der klæder dem på til denne opgave, hvilket tidligere undersøgelser endda
fra region Midt også bekræfter. »Sygeplejerskerne
står vanskeligt, de mangler reddernes kompetence
på skadestedet og lægens
kompetence til diagnostik,
sygeplejersker er heller
ikke uddannet til at træffe
de beslutninger en paramediciner er uddannet i«, citerer Reddernes Fagforening
en analyse fra 2012.
Reddere fremhæver, at
sygeplejerskerne mangler reddernes kompetencer
på skadestedet, sygeplejerskerne har ikke diagnostisk
kompetence eller lægens
handlekompetence, sygeplejerskerne er ikke klædt
på til at kunne behandle patienter, der fejler flere ting,
samtidigt, og at en ren løsning med paramedicinere i
ambulancer med lægebils-

support er fremført som en
bedre løsning.
Regionsrådet ser på muligheden for, at der altid er
en paramediciner, ambulanceredder med særlig uddannelse, eller en narkosesygeplejerske med, når en
ambulance rykker ud fra
Skive, når akutbilen i Skive forsvinder.
»Reddernes Fagforening
mener, at man (Region Midtjylland, red.) gør rigtigt i, at
i øvrigt som den sidste region at fjerne sygeplejerskerne fra det præhospitale set
up. En sygeplejerske hører
til på de danske sygehuse,
i hjemmeplejen og en masse andre steder i det danske
samfund, hvor de gør kæmpe gavn«, skriver Reddernes Fagforening.
UENIG FORMAND
Anja Laursen, formand
for Dansk Sygeplejeråd,

Akutbilen her på sygehuset i Skive rykker i snit ud 2,4 gange pr. døgn. Ressourcerne kan
måske bruges bedre. Det overvejer regionsrådet. 
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Kreds Midtjylland (DSR),
er meget uenig med Reddernes Fagforening. DSR
mener, at anæstesisygeplejersker i høj grad er kompetente til at arbejde i det
akutte beredskab - også i
en ambulance, hvis Region
Midtjylland vælger det.
- Anæstesisygeplejersker
står dagligt med akutte situationer, som de håndterer. De kan rigtig meget, og
sygeplejersker har i mange
år gjort det godt i det akutte beredskab. Sygeplejersker kan ikke det samme
som læger eller reddere de kan så meget andet. Vil

man have sikkerhed for,
at borgere får den bedste
hjælp præhospitalt, skal
man sørge for, at narkosesygeplejersker forbliver en
del af det akutte beredskab,
siger Anja Laursen.
De tre akutbiler med sygeplejerske og ambulanceredder eller paramediciner
bruges ikke ret meget. Det
er en af årsagerne til, at regionsrådet måske vil spare
dem.
DSR har opfordret Region Midtjyllands regionsråd
til at se på, om ikke man
kan bruge akutbilerne bedre i stedet for at nedlægge

dem.
DSR mener, man Region
Midtjylland bør undersøge,
»hvor mange udkald akutbilerne kunne have, hvis
man gav anæstesi-sygeplejerskerne mulighed for at
anvende deres fulde sæt af
kompetencer. Situationen
er nemlig den, at anæstesisygeplejerskerne kan og
må meget mere, når de arbejder på hospitalerne, end
hvad de præhospitale retningslinjer i dag giver adgang til.«
JENS KRISTENSEN
jkr@skivefolkeblad.dk

Redder-udspil betegnes som »uklædeligt«
Anja Laursen, formand for
Dansk Sygeplejeråd Kreds
Midtjylland, ærgrer sig
over, at Reddernes Fagforening iværksætter en fagkrig i anledning af, at Region Midtjyllands regionsråd
er ved se på akutberedskabet i det midt og vestjyske
område.
Redderne advarer Region Midtjyllands regionsråd
mod at sende narkosesygeplejersker ud med ambulancer, hvis regionsrådet
beslutter at nedlægge akut-

bilen i Skive, der er bemandet med narkosesygeplejerske og ambulanceredder
(eller paramediciner).
Når akutbilen rykker ud,
rykker altid samtidig en
ambulance og en akutlægebil (nærmeste står i Viborg)
og eventuelt en akutlægehelikopter ud.
- Jeg opfatter reddernes
besked til regionsrådet som
udtryk for en fagkrig. Sådan en er ikke nødvendig,
og den er ikke klædelig, siger Anja Laursen.

Daniel Fussing, næstformand i Reddernes Fagforening, er enig i, at en fagkrig ikke pynter. Men han
opfatter ikke Reddernes
Fagforenings henvendelse
til regionsrådet som udtryk
for en fagkrig.
- Vi har et godt samarbejde med sygeplejersker. Regionsrådet ser på, om det er
muligt at sende sygeplejersker med ud i ambulancer.
Dermed er det sygeplejersker, som går ind på vores
område. Sygeplejersker vil-

Stort flertal for nyt selskab
Mandag godkendte store
flertal i repræsentantskaberne for energi- og bredbåndselskaberne Eniig og
SE, at de to virksomheder
slår sig sammen.
98 procent af medlemmerne af Eniigs repræsentantskab stemte for - det
samme gjorde 86 procent af
SEs repræsentantskab.
Nu skal Konkurrencestyrelsen godkende fusionen mellem de to selskaber.
Det nye selskab vil få nav-

net Norlys, og det kommer
til at dække 40 procent af
Danmark.
Det forventes, at det vil
tage godt og vel et halvt års
tid at få en godkendelse af
Konkurrencestyrelsen, så
det nye selskab kan blive
en realitet i løbet af næste
sommer.
Eniig leverer energi og
bredbånd til kunder på
blandt andet Skiveegnen,
SE dækker den sydlige del
af Jylland.

De to selskaber er cirka
lige store, men SE er større end Eniig på bredbånd
og tv, SE ejer selskaberne
Stofa og Boxer Tv.
Fusionen skal styrke de
to forbrugerejede selskabers muligheder.
Selskabet Eniig er kun to
år gammelt. Det blev til efter en fusion mellem EnergiMidt og HEF, Himmerlands Energiforsyning.
jkr

le helt sikkert råbe op, hvis
vi vil ind og arbejde på hospitalerne, siger Daniel
Fussing.
Han opfordrer regionsrådet til at tænke sig godt
om, inden det eventuelt forsøger at erstatte ambulancereddere og paramedicinere i ambulancer i Skive med
anæstesisygeplejersker.
- Det er dårlig timing at
sætte sygeplejersker ind i
ambulancer i stedet for at
uddanne nogle flere ambulancereddere til parame-

dicinere - Region Midtjylland er den region, der har
færrest paramedicinere. I
Region Sjælland har man
i stedet valgt at videreuddanne paramedicinere med
en overbygning. Det mener
vi kan give det præhospitale område et løft samtidig
med, man kan spare nogle penge, siger Daniel Fussing.
Han lægger vægt på, at
anæstesisygeplejersker er
uddannet til at arbejde på
sygehuse, hvor ambulance-

reddere og paramedicinere
er uddannet til at arbejde
uden for sygehusene.
Anja Laursen er helt
uenig med ham. Hun mener, man ikke bruger de
narkosesygeplejersker, som
er med i akutbiler, godt nok
- de kan mere, end de må,
og de kan sagtens bruges i
ambulancer og andre steder i det præhospitale beredskab.
JENS KRISTENSEN
jkr@skivefolkeblad.dk

Travl netværksnovember
I november sætter SET’s
lokale erhvervsnetværk
hinanden stævne fire gange - en gang i hver af de
resterende uger. Og hvert
netværksmøde har sit helt
eget fokus.
Erhvervskonsulent
Thomas Rosenkrands fra
Skiveegnens Erhvervsog Turistcenter/SET fortæller:
- Vi starter ud med et

foredrag i kommunikation torsdag aften i Durup,
hvorefter vi i de følgende
to uger taler fremtidige
planer i henholdsvis Højslev og Breum/Grønning/
Omegn. I den sidste uge i
november har vi et morgenmøde hos Foldberg i
Roslev, hvor vi som vanligt tager udgangspunkt
i deltagernes aktuelle udfordringer og desuden hø-

rer et oplæg fra dagens
vært.
Thomas Rosenkrands
bemærker, at arrangementerne ikke er forbeholdt medlemmer af erhvervsnetværkene, men
at alle interesserede erhvervsfolk er velkomne til
at melde sig til via SET’s
hjemmeside.

