
42-årige Nina Bach Ludvigsen har en mangeårig 
baggrund indenfor sundhedspolitik og faglig 
interessevaretagelse

 

Nina er ny konsulent 
hos Reddernes  
Udviklingssekretariat

Der er rigeligt med opgaver at kaste 

sig over for Nina Bach Ludvigsen, som 

er Reddernes Udviklingssekretariats 

nye sundhedspolitiske konsulent.

Det gælder blandt andet opfølgning 

på den nye autorisation af ambulance-

behandlere, Sundhedsstyrelsens kom-

mende anbefalinger på akutområdet, 

regeringens sundhedsreform, diverse 

udbud landet over samt aktuelle 

udfordringer indenfor brand, auto og 

sygetransport.
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Skabe et overblik
Den nye konsulent har dog kun været 

i jobbet siden 1. marts, så i første 

omgang handler det om at skabe sig 

et overblik, møde referencegrupperne 

samt diverse nøglepersoner og -orga-

nisationer på området.

For Nina Bach Ludvigsen er det 

vigtigt på længere sigt at vælge nogle 

indsatsområder, hvor man kan gøre en 

forskel – som foreløbig eneste RUS-

medarbejder kan det ikke nytte at 

løbe efter alle bolde, betoner hun.

Fælles front
42-årige Nina Bach Ludvigsen er 

uddannet indenfor forvaltning og 

pædagogik (Cand.scient.soc.) fra Ros-

kilde Universitetscenter, og hun har en 

omfattende erfaring med sundheds-

politik.

Hun kommer fra en stilling som po-

litisk seniorkonsulent i Hjerteforenin-

gen og har tidligere været konsulent i 

Ergoterapeutforeningen. 

- Hjerteforeningen arbejder for gode 

vilkår for hjertepatienter, som jo også 

udgør en stor del af de akutte patien-

ter. Her kunne vi på mange områder 

lave ”fælles front” med redderne, og 

vi havde også gode møder med de 

tidligere konsulenter i RUS, fortæller 

Nina Bach Ludvigsen.

Udviklingsorienteret gruppe
Da hun senere så jobopslaget fra RUS, 

besluttede hun at søge:

- Der var flere ting, der tiltalte mig. 

Først og fremmest opfatter jeg red-

derne som en meget udviklingsorien-

teret faggruppe, der løfter en vigtig 

og højt specialiseret opgave. Jeg har 
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nok også savnet at repræsentere et 

fag snarere end en sag – og savnet 

fagbevægelsen, hvor jeg været i en 

halv snes år. Desuden er det fagligt 

set en rigtig spændende udfordring 

at skulle kæmpe for resultater for en 

mindre faggruppe, forklarer Nina Bach 

Ludvigsen.

Værdifuldt netværk
I dét arbejde bliver det værdifuldt 

med hendes netværk og kontakter på 

blandt andet Christiansborg, diverse 

ministerier og styrelser, Danske Regio-

ner, Kommunernes Landsforening med 

videre.
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