
I den nye podcast møder du et fast panel, der består af Ca-
milla Ellegaard, der er ST-instruktør i Region Hovedstaden, 
Fatih Kasap, der er ST-redder i Tårnby og Adam Arenbrandt, 
der er paramediciner i Roskilde. 

Der er foreløbig produceret tre afsnit, der omhandler hen-
holdsvis urinvejsinfektioner, patienter med psykiske lidelser 
og kontakten til pårørende. Hvert afsnit varer cirka 20 mi-
nutter og tager udgangspunkt i konkret, oplevet case, som 
Fatih kommer med, og som Camilla og Adam så kommer 
med faglige input til. 

Værktøjer der understøtter faglig- 
heden i den liggende sygetransport
Vi har talt med Camilla, Fatih og Adam om, hvorfor de har 
lavet podcasten Liggende sygetransport for Reddernes Ud-
viklingssekretariat.

- Jeg håber, at vi med denne podcast får brugbar viden ud 
til ST-redderne. I podcasten forsøger vi at ramme den svære 
balance, det er at gøre det så konkret og håndgribeligt for 
lytteren som muligt, samtidig med vi skal nørde med og i 

vores fag. Alt sammen på højest 20 minutter, siger Camilla, 
der er ST-instruktør i Region Hovedstaden og tidligere har 
været ST-leder i Region Sjælland.

- Vi har valgt emnerne urinvejsinfektion, psykisk sygdom og 
pårørende ud, fordi det er tre områder, som alle ST-reddere 
kender til og som generelt fylder en del i den liggende 
sygetransport, og så prøver vi at sætte så meget faglig viden 
om hvert emne i spil som muligt, siger Fatih, der har kørt 
liggende sygetransport siden 2009, og som derudover læser 
til sygeplejerske.

- Den liggende sygetransport og ambulancetjenesten er me-
get tæt forbundet. Vi lever af hinanden og begge tjenester 
har stor betydning i forhold til at give og udføre den meget 
vigtige første kontakt til borgeren, når de skal transporteres 
til hospitalet, siger Adam, der udover at være paramediciner 
også er førstehjælpsinstruktør for Psykiatrifonden.

- Med podcast-serien Liggende sygetransport håber jeg, at 
ST-redderne og lytterne får nogle brugbare værktøjer, samt 
tips og tricks til at lette mødet med patienten, de pårørende 
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samt hospitalsvæsenet. Samtidig håber jeg, at podcasten vil 
åbne for, at redderne både tænker indad mod egne resurser 
og menneskelige tilgange, samt ser udad mod sin makker 
og samarbejdet med denne, slutter Adam.

Har du en ide til et emne  
til næste afsnit?
Det var Camilla, der fik ideen til podcasten, da Reference-
gruppe Liggende Sygetransport på et møde diskuterede, 
hvordan referencegruppen kan arbejde med faglig udvikling. 

- Det har været både lærerigt og sjovt at være med til at 
lave podcasten, og jeg håber, at den vil blive taget godt 
imod, samt at ST-redderne vil komme med input til emner 
for kommende afsnit, siger Camilla.

Vi vil altså gerne høre fra dig, hvis du har en ide til et emne, 
som vi skal tage op i podcasten Liggende sygetransport. Lige 
som vi gerne vil høre, hvad du synes om podcasten. Så send 
os en mail med din ide eller dine kommentarer på rus@3f.dk 

Podcasten Liggende sygetransport er lavet af Produktions-
selskabet Ræv for Reddernes Udviklingssekretariat i 3F. 

Kom i gang med at lytte til podcast  
Har du ikke lyttet til podcast før, så få du her en hurtig 
introduktion. 

En podcast er et slags radioprogram du kan lytte til, lige når 
du har lyst, og i det tempo du ønsker. En podcast kan bestå 
af få og mange episoder. 

Du kan lytte til podcasts fra din smartphone, computer eller 
tablet. Det eneste det kræver er, at du har et program til at 
afspille podcasts. Der er mange forskellige platforme til det. 
Den hyppigst anvendte er Apples app ’Podcast’, hvis du har 
en iPhone. Hvis du har en Android smartphone, så kan du 
lytte i Googles Podcast app. Du kan også lytte til podcasts 
på Spotify. 

Du kan abonnere på en podcast og på den måde få besked, 
hver gang der er en ny episode klar i serien. Gå ind på din 
foretrukne podcast-app og søg på 'Liggende sygetransport’. 
Abonner på podcasten, så går du ikke glip af nye episoder.  

Giv os også gerne en anmeldelse, hvis der er mulighed for 
det, der hvor du lytter til podcasts. 

Du finder også Liggende sygetransport her: 
3frus.dk/podcast/  
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