
Din mening tæller
Reddernes Udviklingssekretariat er i 
gang med at udarbejde en ny politisk 
strategi, som skal udstikke retningen 
for sekretariatets politiske arbejde de 
næste år. 

Reddernes Udviklingssekretariat har 
de sidste ti år spillet en vigtig rolle i 
redderfagenes udvikling og har blandt 
andet fået sat et stort aftryk på ud-
formningen af den nye erhvervsuddan-
nelse til ambulancebehandler og været 
stærkt medvirkende til, at der er blevet 
indført autorisation for ambulancebe-
handlere og for paramedicinere.

Hvad mener du, at Reddernes Ud-
viklingssekretariat skal fokusere på i 
fremtiden? Hvad er de største udfor-
dringer for ambulance, sygetransport, 
brand og autohjælp? Og hvor er der 
de største muligheder for at skabe en 
positiv forandring for jeres arbejdsliv?

Reddernes udviklingssekretariat har 
haft et stort fokus på uddannelsespo-
litik, men efter at der er kommet en 
ny ambulancebehandleruddannelse, 
der er kommet en autorisation, er det 

så tid til at sætte fokus på en bredere 
kvalitetsdagsorden? Det kunne være 
kvalitet i den præhospitale indsats, i 
beredskabet, i udbud og i arbejdslivet. 
Så skal vi sætte fokus på grundud-
dannelse, efter- og videreuddannelse, 
arbejdsmiljø, kvalitet eller noget helt 
andet?

Reddernes Udviklingssekretariat skal 
samarbejde med jer om udvikling af 
faget, så hvad vil du gerne involveres 
i, og hvad skal der til, for at du vil 
engagere dig i vores arbejde? Hvad vil 
du gerne vide om Reddernes Udvik-
lingssekretariats arbejde, og hvad vil 
du gerne vide noget om? Hvordan vil 
du gerne have din viden? Skal det ek-
sempelvis være gennem nyhedsbreve, 
sociale medier, hjemmeside, faglige 
temadage? 

Reddernes Udviklingssekretariat vil 
spørge ind til disse emner i en kom-
mende medlemsundersøgelse, som vi 
forventer at sende ud efter sommer-
ferien, men vi vil altid gerne høre fra 
dig, hvis du har spørgsmål, kommenta-
rer eller ideer.

Kontakt: 

Nina Bach Ludvigsen

Sundhedspolitisk  
seniorkonsulent

nina.ludvigsen@3f.dk
mobil 88 92 03 22

RUS holder desuden spørgetime i Kol-
ding tirsdag den 3. september kl. 10. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen nu. 
Vi melder en adresse ud i august.
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