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I RUS har vi ved flere lejligheder – 
ligesom mange af jer - bemærket, at 
der ligger en udfordring i at oplyse 
journalister, politikere og Hr. og Fru 
Danmark om, hvad det danske am-
bulancemandskab kan og gør hver 
eneste dag. Vi har derfor fået lavet en 
animationsfilm, der skal bidrage til at 
skabe mere klarhed om, hvad jobbet 
som ambulanceredder indebærer.

Formålet med animationsfilmen er 
at vise, at ambulancepersonalet leverer 
en alsidig, professionel behandling på 
et sundhedsfagligt højt niveau, i alle 
tænkelige miljøer og situationer. 

Hovedpersonen i filmen – Søren – er 
paramediciner i ambulancetjenesten, 
og i filmen ser vi bl.a. hvordan ham og 
hans kolleger kan håndtere et bræk-
ket ben, et astmaanfald, en fødsel og 
avanceret hjertestopsbehandling, hvad 
enten det er på køkkengulvet i en vil-
la, ved et vandhul på en mark eller på 

Animationsfilm om 
ambulancepersonalets 
kompetencer

det vigtige budskab! Vi bor i Danchells 
anlæg, A11.  

Vi håber, I vil tage godt imod ’Søren 
og hans kolleger’, og at I vil dele fil-
men flittigt med venner og bekendte, 
så vi får spredt det vigtige budskab om 
alt det, I kan og gør derude!

Uddrag fra filmen: ”Kl. er 7. Søren er 
paramediciner i ambulancetjenesten og 
er netop mødt på vagt. Det kræver 7 års 
erfaring og løbende uddannelse at blive 
paramediciner. Søren er sundhedsfagligt 
og beredskabsfagligt uddannet og har 
solid rutine i at behandle dig, hvis du 
kommer til skade eller bliver akut syg”

en motorvej i myldretrafik. Vi er klar 
over, at ambulancebehandlerens og as-
sistentens rolle er mindst lige så vigtig 
som paramedicinerens. Når vi har valgt 
at Søren skal være paramediciner, skyl-
des det dog, at den titel er mest kendt 
i den almindelige befolkning.

Vi håber, at filmen bidrager til at sætte 
fokus på ambulancemandskabets 
mange kompetencer og centrale rolle 
i det samlede sundhedssystem. Men 
vi håber også, at den giver jer en sjov 
og hyggelig anledning til at klappe 
jer selv og hinanden på skuldrene 
over jeres professionelle, kompetente 
og ansvarsfulde måde at udføre jeres 
daglige virke på. 

Ud over selvfølgelig at promovere 
animationsfilmen på Facebook og på 
hjemmesiden, vil den også køre i loop 
på vores stand på Folkemødet. Så kom 
endelig forbi og vær med til at dele 
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