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2017 - et hæsblæsende år 
I RUS dvæler vi ikke ved fortiden. Men 
vi synes alligevel, 2017 fortjener et 
tilbageblik. For der er sket en hel del. 
2017 blev året, hvor vi udgav et sæt 
etiske retningslinjer for ambulanceper-
sonale, som er sendt ud til alle statio-
ner og ambulanceuddannelser. 

Det var også året, hvor vi langt hen 
ad vejen lykkedes med at få omverde-
nen overbevist om, at der er behov for 
en højere udbudskvalitet. 

Tilbageblik på 2017 
og RUS’ visioner 
for 2018
I dette første nummer af Redderen i 2018 ser vi 
tilbage på det år, vi netop har forladt og frem mod 
alle de nye udviklingseventyr, RUS-sekretariatet 
har på tapetet for det år, vi netop er trådt ind i.   

 

uddannelsen, besøgt jer ude i driften, 
skrevet holdningspapirer, holdt møder 
med politikere, netværket med samar-
bejdsorganisationer osv., osv. 

2017 har alt i alt været et hæsblæ-
sende og fantastisk år. 

Mod nye eventyr i 2018
Og hvad skal der så ske nu? Jo 2018 
bliver næppe året, hvor RUS tager et 
hvil på laurbærrene og lader slaget gå 
sin egen gang. Snarere tværtimod. 

Og så var det ikke mindst i 2017, at 
vi satte alle sejl ind på en lobbyind-
sats, der forhåbentlig munder ud i en 
autorisationsordning for ambulance-
behandlere. Alt det og mere til har 
gjort, at RUS nu anses for et organ, der 
skal lyttes til og tages med på råd, når 
der skal udvikles på det præhospitale 
område. 

Derudover har vi været på Folke-
møde, deltaget i arbejdet med at få 
sammenlagt assistent- og behandler-

Før RUS gik på juleferie besluttede vi os 
for at lave en lille julecollage med nogle 
af de ting, vi har lavet i 2017.

Disse fire karakterer bliver omdrejningspunkt for en kampagne, vi vil skyde i gang i 2018, der har til formål at udbrede viden om jeres 
hverdag – bl.a. gennem en række små animationsfilm. Følg med på Facebook, Instagram og hjemmesiden i 2018… 

I 2018 kommer det længe ventede 
notat fra VIVE om kvalitet i udbud, 
som skal promoveres og udbredes, så 
vi kan få spredt det vigtige budskab 
om, at fremtidens udbud ikke må gå 
på kompromis med nytænkningen, det 
gode arbejdsmiljø og de præhospitale 
arbejdsredskaber. 

I 2018 skal vi også ud på skolerne og 
overrække de nye ambulanceassisten-
ter stetoskoper i svendegaver, vi skal 
være med til at fylde indhold på den 
nye ambulancebehandleruddannelse, 
vi skal arbejde for, at der kommer 
en lovbekendtgørelse for patient-
transportområdet, vi skal på endnu et 
folkemøde, vi skal holde DEMC-konfe-
rence, vi skal lave flere animationsfilm 
om vores medlemmers hverdag og 
meget mere. 

Endelig krydser vi ikke mindst alt, 
hvad vi ejer og har, for at 2018 bliver 
året, hvor alle de danske ambulance-
behandlere (og derigennem også para-
medicinere) bliver autoriseret til at yde 
jeres præhospitale virke og således bli-
ver anerkendt som en integreret del af 
det samlede danske sundhedsvæsen.

Så der bliver nok at se til her i 2018, 
og vi håber selvfølgelig, at I alle sam-
men vil være med på vores rejse mod 
nye udviklingseventyr. 

Har I input til vores arbejde eller 
ideer til, hvordan vi i 2018 kan udvikle 
jeres fag hører vi meget gerne fra jer.

Dette er blot et lille illustrativt udsnit af 
de projekter, der er på tapetet i 2018.
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