
Du har i den sidste tid måske oplevet, 

at du har mødt eller været i kontakt 

med en eller flere nye ansigter fra 

Reddernes Udviklingssekretariat. Det 

skyldes, at vi i løbet af den sidste pe-

riode har fået en ny sekretær og ansat 

en deltidskonsulent og en studenter-

medhjælper. 

De tre kommer hver især med kompe-

tencer og faglig viden, som matcher 

vores behov i RUS, og de vil på hver 

deres måde bidrage til den fremti-

dige udvikling af sekretariatet. De 

skal blandt andet stå for praktiske og 

administrative opgaver, oprettelse og 

styring af referencegrupper på brand- 

og autohjælpsområderne samt drift af 

RUS’ nye hjemmeside, som bliver lan-

ceret 1. februar. Vi håber, at I alle vil 

være med til at tage godt imod dem. 

Nye ansigter i RUS
Reddernes Udviklingssekretariat har fået en ny sekretær  
og ansat en deltidskonsulent til brand og autohjælp og en 
studentermedhjælper i kommunikation

Kontakt: 

Nina Bach Ludvigsen
Sundhedspolitisk  
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nina.ludvigsen@3f.dk

mobil 88 92 03 22

16 ∙ Redderen › 43. årgang

RUS

Sekretær med  
mange års erfaring

Linea Hall har overtaget sekretærpo-

sten i RUS efter Christina i en intern 

rokade i Transportgruppen i 3F. Linea 

varetager praktiske og administrative 

opgaver i RUS, og hun har mange års 

erfaring som sekretær i Transportgrup-

pen, hvor hun også er sekretær for 

RUS’ formand, Flemming Overgaard.

- Linea har været sekretær i mange år 

og har set udviklingen på redderom-

rådet. Derfor har hun den erfaring og 

ro, der skal til at køre RUS videre i den 

retning, der er udstukket, siger Flem-

ming Overgaard.

Linea kan kontaktes på telefon 88 92 

03 03 og mail linea.hall@3f.dk.

Faglig stærk  
deltidskonsulent

Tommy Johansen er i det nye år blevet 

ansat som deltidskonsulent. Tommy 

er 54 år og bor i Nærum. Han har 

været ansat i Falck i 24 år, og han har 

erfaring både indenfor ambulance, 

sygetransport, brand, autohjælp og 

sværvogn. Tommys arbejde kommer 

blandt andet til at bestå i at varetage 

styringen af referencegrupperne for 

brand og autohjælp. 

- Referencegrupperne er en vigtig 

sparringspartner, når vi skal løfte og 

videreudvikle vores faggrupper. Min 

førsteprioritet bliver at få dannet 

nogle velfungerende referencegrup-

per på brand- og autohjælpsområdet, 

siger Tommy. 

Til daglig er Tommy ansat i Falck 

Assistance Nordic, og han er tillids-

mand for det tekniske personale på 

stationen i Farum, hvor han arbejder. 

Derudover sidder han i bestyrelsen i 

Transportgruppen i 3F Hillerød, og han 

er arbejdsmiljørepræsentant for alle 

assistancereddere i Region Hovedsta-

den. Han sidder også med i AMU Falck 

Assistance DK, og han er medlem af 

bestyrelsen i BAU Brand og Redning.

Tommy kommer som udgangspunkt 

til at være til stede i RUS hver onsdag 

mellem 8-16. Han kan kontaktes på 

telefon 88 92 03 33 og mail 

tommy.johansen@3f.dk.

Studentermedhjælper  
i kommunikation

I oktober blev Rasmus Mørck Lange 

ansat som studentermedhjælper i 

kommunikation i RUS. Rasmus er 27 år 

gammel og bor i København. Til daglig 

studerer Rasmus journalistik på Syd-

dansk Universitet. Inden han startede 

på sit studie, arbejdede Rasmus seks 

år som portør i Hovedortocentret på 

Rigshospitalet. Her var Rasmus blandt 

andet TR-suppleant. 

- Reddernes faglige engagement og 

gejst er inspirerende, og indtil videre 

er jeg kun blevet mødt af en positiv 

og imødekommende attitude fra de 

reddere, jeg har snakket med. Mit 

arbejde i RUS giver mig mulighed for 

at udvikle mine egne faglige kompe-

tencer, få indsigt i reddernes spæn-

dende arbejdsliv og udfordringer og 

forhåbentlig være med til at gøre en 

forskel, siger Rasmus. 

Rasmus’ primære arbejdsopgaver er 

produktioner af artikler til fagblade 

samt tekster og daglig drift af hjem-

meside og sociale medier. Rasmus kan 

kontaktes på telefon 88 92 03 33 og 

mail rasmus.lange@3f.dk
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