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Udviklingen for den danske sygetrans-
port går stærkt. Der stilles stadig flere 
krav til ST-redderne, og RUS arbejder 
bl.a. på, at uddannelsen følger med de 
stigende krav, og at der bliver sat mere 
fokus på ensartethed på tværs af de 
fem regioner. 

I forbindelse med udviklingen af ST-
faget er RUS i høj grad afhængig af at 
kunne sparre med engagerede ST-red-
dere, der har lyst til og mulighed for at 
dele ud af deres viden og ikke mindst 
lægge tid og kræfter i udviklingsarbej-
det. Vi er derfor rigtigt godt tilfredse 
med at kunne præsentere en stærk og 
engageret ST-referencegruppe, der har 
repræsentanter med fra hele landet, 
som alle har det til fælles, at de bræn-
der for ST-faget og dets udvikling. 

RUS’ referencegruppe 
for sygetransport 
– et stærkt hold!

Gruppen holder i den forbindelse en 
to-dages workshop i oktober, hvor vi 
vil arbejde på en oversigt over, hvad vi 
betragter som best practice for ST-om-
rådet i forhold til netop kompetencer, 
oplæring og udstyr. Disse anbefalinger 
skal indgå som en vigtig brik i vores 
arbejde med at påvirke indholdet af 
de næste udbud på området. 

Billede fra forrige møde i Vejle i juni, hvor vi bl.a. tog hul på at diskutere, hvad vores 
anbefalinger skal være i forhold til fremtidens uddannelsesmål for sygetransporten. Fra 
venstre har vi Fatih, Ib, Claus, Martin, Camilla og Morten. Ud over folkene på billedet 
deltog Annette Buhl og Gunhild Mølgaard også i mødet.

Ligesom de andre referencegrupper 
i RUS har ST-gruppen til formål at 
bidrage til den faglige udvikling på 
området. I øjeblikket arbejder vi bl.a. 
med revidering af uddannelsesmålene 
for sygetransporten og på, hvordan vi 
kan få mere ensartethed på tværs af 
de fem regioner, når det eksempelvis 
gælder kompetencer, oplæring og 
udstyr. 

I begyndelsen af august mødtes Camilla, Morten og Nille og arbejdede videre med refe-
rencegruppens anbefalinger til, hvordan fremtidens ST-uddannelse bør se ud.

Gruppen består af følgende ni gode ST-folk:

•	 Faglig	mødeleder	Camilla	Ellegaard	fra	Falck,	Region	Sjælland	
(ST-faglig leder) 

•	Morten	Andersen	fra	Falck,	Hovedstaden	

•	Martin	Hansen	fra	Responce,	Syddanmark

•	Annette	Buhl	fra	Falck,	Midtjylland

•	 Fatih	Kasap	fra	Falck,	Hovedstaden

•	Gunhild	Mølgaard	fra	Falck,	Nordjylland

•	 Elmer	Andreasen,	Falck,	Midtjylland

•	 Claus	Riemann	fra	Falck,	Hovedstaden

•	 Ib	Christensen	fra	Falck,	Hovedstaden.

I kan læse mere om referencegruppen 
og dens medlemmer på vores hjemme-
side: www.3frus.dk/referencegruppe-
sygetransport. Husk også, at I kan 
kontakte medlemmerne af gruppen 
eller Nille på mail, hvis I har ideer eller 
input til arbejdet.
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