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Denne gang har vi syv ambulancefolk 
med på holdet, som - ud over at snakke 
med Folkemødets deltagere om deres 
kompetencer og de regionale forskelle 
– også vil demonstrere ambulancemand-
skabets kompetencer gennem simulatio-
ner af forskellige behandlingssituatio-
ner. Standen bliver desuden ledsaget af 
en ambulance, så gæsterne kan komme 
ind og se, hvordan sådan en virker og 
ser ud indefra.

Manglende viden 
om kompetencer
Temaet om ambulancemandskabets 
kompetencer er valgt, fordi vi oplever, 
at der ude blandt almindelige borgere, 
men også blandt journalister, politikere 
og andre sundhedsfaglige kolleger, er 
meget lidt viden om, hvad ambulance-
mandskabet kan. 

Flere sundhedsfaglige kolleger, som 
ellers ofte arbejder sammen med am-
bulancemandskabet, ved ikke, hvad pa-
ramedicinere og ambulancebehandlere 
kan give af behandling og må beslutte i 
forhold til patientens videre forløb.

Samme mønster gør sig gældende 
i medierne, hvor der har været fl ere 
eksempler på tv-indslag og artikler, der 
har bragt en række myter om, hvad 
ambulancerne kan og ikke kan give af 
behandling til akut syge og tilskade-
komne patienter. 

RUS arbejder derfor på fl ere fronter 
på at oplyse andre sundhedsfaglige kol-
leger, befolkningen, journalister og ikke 
mindst politikere om ambulancemand-

Årets rUS-tema 
på folkemødet

skabets kompetenceniveau. Folkemødet 
er således kun én brik i vores strategi 
for at udbrede viden om ambulance-
mandskabets kompetencer. 

Regionale forskelle 
komplicerer 
Men budskabet om mandskabets høje 
kompetenceniveauer er ikke altid let 
at kommunikere om, hvilket i høj grad 
skyldes, at anvendelsen af jeres kompe-
tencer og behandlingstilbud spænder 
vidt alt efter hvilken region, I arbejder i. 

Derfor vil vi gerne vise det store 
spænd, der kan være. Men måske 
endnu vigtigere er det at fremhæve de 
gode eksempler på nogle af de kom-
petencer, I har fået tildelt på regionalt 
plan, som har styrket det præhospitale 
behandlingstilbud i de pågældende 
regioner. 

Formålet er at vise tilhørerne, at ambu-
lancemandskabet i Danmark kan meget 
mere end man tror, og at man sagtens 
kan gå efter højeste fællesnævner i det 
præhospitale behandlingstilbud.

Debat om ambulanceudbud
Ud over arrangementerne på vores 
stand, vil vi lørdag formiddag under Fol-

kemødet afholde en debat i Menings-
ministeriet om kvalitet og innovation i 
ambulanceudbud, hvor vi satser på et 
bredt funderet debatpanel bestående 
af forskere, præhospitale ledere, læger 
og ikke mindst politikere. Debatten 
skal være med til at fremhæve de 
gode eksempler og få sat fokus på de 
mange fordele ved at skrive kvalitets-
krav ind i udbudsmaterialerne.

Folkemødet afholdes fra 15. til 18. 
juni, og I kan fi nde os på stand A11. 
Kom og sig hej!

Ligesom sidste år stiller 
RUS med en stand på Folke-
mødet på Bornholm i juni, 
hvor almindelige borgere, 
sundhedsfaglige kolleger og 
politikere i år vil blive oplyst 
om ambulancepersonalets 
kompetencer og regionale 
forskelle i behandlingstilbud, 
når de besøger RUS’ stand
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