
Og ellers er vi at finde på stand J25 på 
Kæmpestranden – lige mellem Sund-
hedsstyrelsen og Styrelsen for Patient-
sikkerhed. Kom og hils på – og husk at 
tage poderne med ;)

RUS gentager 
succesen med stand og debat 
på dette års Folkemøde
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Ligesom sidste år stiller RUS med syv 
ambulancefolk, to RUS-konsulenter, en 
stand og en debat på Folkemødet på 
Bornholm i juni. 

Her vil vi oplyse almindelige borgere, 
sundhedsfaglige kolleger, embedsfolk 
og politikere om ambulancepersona-
lets kompetencer, regionale forskelle 

side og Styrelsen for Patientsikkerhed 
på den anden. 

Vi tager desuden en ambulance med, 
som skal stå ved siden af standen og 
fungere som blikfang og trækplaster 
for de over 100.000 gæster, der forven-
tes at komme på Folkemødet. 

Så alt i alt er der god grobund for at 
få skabt en masse opmærksomhed 
omkring RUS og vores politiske bud-
skaber.

Førstehjælp-i-børnehøjde
Ud over at videregive viden om vigtige 
emner inden for ambulanceverdenen, 
vil vi i år lave et førstehjælp-i-børne-
højde-event på vores stand, hvor de 
små poder kan prøve kræfter med for-
skellige, vigtige førstehjælpsdiscipliner 
med kyndig vejledning fra syv aktive 
ambulancefolk, der kommer til at 
pryde standen og ambulancen under 
hele Folkemødet.

Debat om fremtidens præho-
spitale indsats
Endelig inviterer vi fredag eftermiddag 
under Folkemødet til debat hos lobby-
bureauet OPERATE, hvor vi vil udfor-
dre relevante nationale og regionale 
politikere og andre meningsdannere 
på deres holdninger og visioner for 
fremtidens præhospitale indsats. 

Debattens omdrejningspunkt bliver 
RUS’ egne anbefalinger til netop dette 
emne – anbefalinger, der er samlet i 
vores udspil til en styrket præhospital 
indsats. 

Formålet med debatten er, dels at få 
politikerne til at tage aktivt stilling 
til anbefalingerne – og måske endda 
endnu bedre - at få dem til at give 
håndslag på, at de vil bruge vores 
anbefalinger som løftestang for de 
kommende års politiske beslutninger 
på området.

Udspillet, som debatten tager ud-
gangspunkt i, er i øvrigt sendt ud til 
alle Falcks og Responce’s ambulan-
cestationer, og kan desuden hentes på 
vores hjemmeside under www.3frus.
dk/om-rus/visioner-og-maal/. 

Kom, hils på og støt op om jeres fag
Folkemødet finder sted fra 14. – 17. 
juni, og vi vil blive rigtig glade for at se 
alle jer ambulancefolk, der enten bor 
på Bornholm eller er i beredskab un-
der Folkemødet, på både vores stand 
og til debatten hos OPERATE. 

Debatten finder sted fredag den 15. 
juni kl. 14.15 til 15.10 hos lobbybu-
reauet OPERATE, F29 på hjørnet af 
Havnegade og Brogade.

i behandlingstilbud og de mange 
potentialer, der er for udvikling af det 
præhospitale område.

1. klasses beliggenhed og 
blikfang
Der er over 1000 organisationer og 
foreninger repræsenteret på Folkemø-
det. Det er derfor alfa og omega med 

en god placering, hvis man vil skabe 
opmærksomhed omkring sin sag på de 
tre dage, folkemødet varer. 

Derfor er vi også ret godt tilfredse 
med, at vi har fået en placering lige i 
smørhullet mellem to vigtige og ind-
flydelsesrige sundhedsorganisationer, 
nemlig Sundhedsstyrelsen på den ene 

Formålet med RUS’ folkemødedeltagelse er at få skabt en masse brugbar opmærksomhed 
omkring RUS og vores politiske budskaber. Opmærksomhed, som højner sandsynligheden 
for at få omsat vores visioner til konkrete politiske handlinger.

Folkemødeambulanceteamet består denne gang af Christian Holm, John Lindgren, Peter 
Bech, Sune Andersen, Kim Tygesen, Martin Matzen og Stefan Fyhn.

Man kan komme langt tættere på politikerne under Folkemødet end til daglig. Sidst år var 
Regionsrådsformanden for Hovedstaden Sophie Hæstorp bl.a. forbi vores stand til en snak 
om ambulancepersonalets kompetencer.
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