Nyhedsbrev November.
Efteråret er over os, men bare fordi vi er gået ind i vintertid, betyder det ikke at vi sidder stille.
Vi har netop fået arrangeret 4 møder i Jylland og et femte er ved at blive stablet på benene
Nordsjælland, så nu kommer vi endelig lidt ud. Vi ser frem til, at debattere og diskutere de ting
som rører sig hos jer, og vi håber vi kan overbevise jer om at de valg vi har taget er de rigtige.

Reddernes
Fagforening
c/o t Faglige Hus
H.J. Holstvej 3
2605 Brøndbyvester

Den 13 november kommer vi til Hjørring og Ikast.
Den 28 november kommer vi til Skanderborg og Bevtoft.
Du kan se mere HER.
Vi vil rigtig gerne endnu mere ud, og synes du, at vi skal komme ud til en by i nærheden af dig og
har du tid og lyst til at hjælpe med at arrangere det, så skriv til os på
kontakt@reddernesfagforening.dk

Bestyrelsesmedlemmerne har fået til opgave at ringe rundt til dem, som har støttet opstarten af
Reddernes Fagforening, men som endnu ikke er medlem. Personligt kan jeg godt finde det lidt
grænseoverskridende at ringe og forstyrre personer som jeg ikke kender, men jeg må indrømme
at jo mere jeg taler med jer reddere rundt om i landet, jo gladere bliver jeg for jer. Tak for den
måde I tager imod os på. Vi værdsætter jeres gode kritik og gode råd.

Vi, i bestyrelsen, er meget kede af den ekstra udgift, som dem af jer der er privat ansatte har
fået, når I ansøger kompetencefonden. Vi er endnu ikke helt klar på hvordan vi afhjælper jer
denne udgift, men vi har nogle ideer til hvordan vi kan hjælpe jer af med denne. Vi arbejder
ihærdigt på, at få problematikken løst

Vi er begyndt at få henvendelser fra jer der vedrører jeres respektive overenskomster og det er
rigtig dejligt at lave noget rigtigt fagforeningsarbejde. Desværre er det ikke altid at vi kan give jer
ret, men vi er glade for at vi sammen kan blive klogere på udfordringerne ved de nuværende
overenskomster og måden de er formuleret på.
Vi ER en fagforening der er klar til at tage sig af vores medlemmer og klar til at støtter jer på alle
tænkelige måder. Vi går også gerne ind i den offentlige debat om ambulancer, lægebiler,
akutbiler, sygeplejerskebiler osv. Vi er netop blevet interviewet til Skive Folkeblad og vi har fået
lov af dem til at dele artiklen.
Læs artiklen her
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Hvad sker der rundt om i Danmark:
Region Nord:
Regionen har i stedet for at udlicitere akut- og lægebiler, valgt at hjemtage denne opgave. Det
betyder at der igen er reddere der skal skifte overenskomst, uden selv at have medindflydelse
på det.
https://www.beredskabsinfo.dk/praehospital/region-nordjylland-hjemtager-akutlaegebiler-ogakutbiler
Region Midt:
I region Midt ser vi med spænding frem imod, hvordan hjemtagelsen af nogle lægebiler i den
østlige dele af regionen forløber.
Kollegaer skifter overenskomst og desværre kan vi konstatere, at der er forskelle på, hvordan
der er indgået lokalaftaler i Region Syd og Midt. Det betyder, at vores kollegaer i Region Midt
kommer til at køre under dårligere forhold end ligesindede i Region Syd.
I Region Midt vil man gå glip af nogle tillæg og reelt køre som områderedder uden tillæg.
Endnu engang et eksempel der bekræfter, hvor vigtigt det er med en branche overenskomst,
der forhindrer at der gøres forskel på samme arbejdsforhold.
Hos Falck i Region Midt er der stadig kollegaer der er uafklaret i, hvordan og hvor de skal
arbejde, da der endnu ikke er styr på de rokader der er i gang. Rokaderne er planlagt til at træde
i kraft pr. 1/12-2018. Da de endnu ikke er afsluttet, betyder det at der sidder reddere, som ikke
ved om de kan planlægge jul, nytår, eller vinterferie. Det er selvfølgelig uacceptabelt at de
rokader ikke er faldet på plads, og vi opfordrer hermed ledelsen til at tage sit ledelsesansvar på
skuldrene og få den afsluttet.
Region Syd:
Ambulance Syd er i gang med at uddanne personalet i deres nye kompetencer, som er Ketamin,
laryngoskop og magiltang. Dette sammen med deres nye forsøg med præhospital
blodprøvetagning og ultralydsskanning af kol-patienter, med henblik på at behandle flere
patienter færdig i hjemmet.
Region Hovedstaden:
Regionen øger antallet af ambulancer, for at tage noget af belastningen. Hvilket gør at der
mangler endnu flere reddere.
Region Sjælland:
Region Sjælland arbejdes der stadig på deres visioner projekt med opkvalificering af 50 paramediciner
til Advanced Paramedic, noget der forhåbentligt spredes til andre regioner.

Her er også stadig mandskabsmangel.

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

Med venlig hilsen
Reddernes Fagforening
www.reddernesfagforening.dk
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