
Reddernes Udviklingssekretariat har 

fået udarbejde en ny grundfortælling, 

der skal sætte retning for sekretaria-

tets arbejde. Grundfortællingen er en 

samlende fortælling, der giver Red-

dernes Udviklingssekretariat position, 

mening og kant, og som prioriterer 

budskaber og indhold. 

- Det har det været vigtigt, at grund-

fortællingen rummer reddernes styrker 

og vigtighed for samfundet, og som 

Ny grundfortælling skal
vise styrkepositioner

VI SKABER TRYGHED OG HURTIG HJÆLP TIL ALLE

Ambulance

Vi redder liv med hurtig og 

kompetent behandling

Sygetransport

Vi hjælper og transporterer 

borgere, der ikke selv kan 

komme frem

Brand

Vi forebygger og slukker 

brand, redder liv og sikrer 

værdier

Autohjælp

Vi sikrer skadestedet og 

fjerner køretøjet ved 

nedbrud eller ulykker

Vi inddrager reddernes viden

Vores arbejde hviler på en dyb indsigt i red-

dernes hverdag. Vi er tæt på og ved præcis, 

hvad der foregår i ambulancen og brandbi-

len, under autohjælpen og sygetransporten. 

Derfor er vi altid på forkant med den faglige 

udvikling og bruger vores viden aktivt til at 

skabe forbedringer. 

Vi har indflydelse på fagets udvikling

Vi er ambitiøse på reddernes vegne. Derfor 

har vi mod til at tænke nyt og udvikle innova-

tive løsninger, der vil definere fagets fremtid. 

Vi bringer reddernes virkelighed og idéer i 

spil – og vi har det netværk, der skal til for at 

opnå konkrete forandringer. For borgerne og 

for redderne. 

Vi fremmer reddernes position i samfundet 

Redderne udfører en helt afgørende sam-

fundsopgave, som fortjener bred opmærk-

somhed. Derfor sætter vi politiske dagsorde-

ner, samarbejder med andre og går i dialog 

med omverdenen for at vise værdien af red-

dernes arbejde. Målet er, at borgerne føler sig 

trygge og ingen er i tvivl om, hvad det kræver 

at være redder i et moderne samfund.

Tryghed er at vide, at hjælpen er tæt på, når man har allermest brug for den. Hvis hjertet stopper, huset brænder eller skal sikres, bilen bryder 

sammen, eller man er for svækket til selv at komme frem. I disse tilfælde rykker redderne ud. Med omtanke, overskud og høj faglighed sørger de 

for, at borgere i en sårbar situation får den bedst mulige assistance. 

I Reddernes Udviklingssekretariat skaber vi rammerne for, at hver enkelt redder kan gøre netop det – både nu og i fremtiden. Det gør vi ved at 

samle faggrupperne, styrke den faglige udvikling og forbedre vilkårene. Vores ambition er at sikre, at det danske beredskab inden for ambulan-

ce, brand, sygetransport og autohjælp kan levere høj kvalitet i en tid, hvor udfordringerne bliver mere komplekse, og de faglige krav stiger. 

fortæller, hvad vi arbejder for, siger 

Flemming Overgaard, formand i Red-

dernes Udviklingssekretariat.  

Grundfortællingen skal også bruges til 

at udbrede kendskabet til reddernes 

dagligdag og udfordringer. 

- Det er vigtigt, at både redderne, der 

arbejder indenfor ambulance, syge-

transport, autoassistance, samt brand, 

redning og sikring kan  

se sig selv i teksten, men grundfortæl-

lingen skal også bruges til at fortælle 

omverden, hvem vi er og hvad vi står 

for, forsætter Flemming Overgaard.

- Samlet set synes jeg, at grundfortæl-

lingen er et godt afsæt for vores vide-

re arbejde, siger Flemming Overgaard. 

Grundfortællingen er udarbejdet på 

baggrund af interviews med red-
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Kontakt: 

Nina Bach Ludvigsen

Sundhedspolitisk  

seniorkonsulent

nina.ludvigsen@3f.dk

mobil 88 92 03 22

Reddernes Udviklingssekretariat har 
fået ny hjemmeside og nyhedsbrev

Har du besøgt vores nye hjemmeside på 3frus.dk 
endnu? På hjemmesiden kan du også tilmelde dig  

vores nyhedsbrev, hvorfra vi med jævne mellemrum  

vil sende udvalgte og relevante nyheder  

fra sekretariatet. 

ÆLP TIL ALLE

 

, at borgerne føler sig 

trygge og ingen er i tvivl om, hvad det kræver 

dere, udvalgte bestyrelsesmedlemmer 

og eksterne interessenter, samt to 

workshops med deltagelse af reddere 

fra referencegrupperne og udvalgte 

medlemmer af bestyrelsen. Derudover 

er et udkast til grundfortælling blevet 

præsenteret på en TR-konference, 

hvor cirka 70 reddere deltog og kom 

med input til grundfortællingen.

<< Læs grundfortællingen her <<
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