
Velkommen til 
informations- og dialogmøde om regionale  

ambulancer og akutlægebiler

www.regionmidtjylland.dk

Rette hjælp i rette tid til alle patienter



Formål med møderne:
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Spørgsmål & dialog



Program for oplægget

� Om hjemtagning og Præhospitalet v/ HL
� Ansættelse af ambulancepersonale
� Akutlægebilerne
� Vagtformer og vagtrul
� Køretøjer og udstyr 
� Uddannelse og kompetenceudvikling
� Visioner og værdier
� Oplæg fra en kollega
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Beslutning om hjemtagning

� Politisk beslutning:
� Hjemtagning af 18 ambulancer og 5 

akutlægebiler; korpslæge og efteruddannelse 
(sundhedsfaglig kvalitet); 13 baser.  

� Udbud af 70 % af ambulancerne og alle ST
� Paramediciner-vision: 40 % i 2030

� Baggrund for beslutningen:
1. Øget konkurrence
2. Høj og ensartet kvalitet
3. Rekruttering/fastholdelse af ambulancereddere
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Præhospitalet 

� Rette hjælp i rette tid til alle patienter
� 10 års jubilæum
� Afdelinger: 

� AMK-Vagtcentralen (78 ansatte)
� Ambulancer og akutlægebiler (53 ansatte)
� Sundhedsberedskab (4 ansatte)
� Forskning (4 ansatte)
� Landsdækkende akutlægehelikopter (6 ansatte)
� Administration (22 ansatte)
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Ansættelse af ambulancepersonale

� Stillingerne er i opslag med ansøgningsfrist 
1. maj 2020

� Vi søger assistenter, behandlere og 
paramedicinere

� Elever kan vælge at fortsætte deres forløb
� Meritbehandlere kan søge 
� Assistenter kan forvente 

behandleruddannelse i Præhospitalet.
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Ansættelsesproces

� Medio maj 2020 modtager ansøgere besked 
om det videre forløb

� Alle ansøgere tilbydes en samtale 
� Samtaler afholdes juni-september
� Ansættelsessamtalen: 

� fælles forventningsafstemning og fagligt 
dilemma

� udvidet samtale ift. afklaring som lægeassistent
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Afdelingen for ambulancer og 
akutlægebiler

� Én afdeling (ALB/AMB) med fælles 
afdelingsledelse: Ledende overlæge og 
ambulancechef

� Driftsledere for hvert område
� TR/AMIR (fælles) 
� Baseansvarlige på hver base
� Kollegastøtteordning på hver base
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Akutlægebilerne 
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Ansættelse som lægeassistent

� Krav: min. to års operativ erfaring som 
ambulancebehandler

� Der er ca. 50 ledige stillinger som 
lægeassistent

� 50 % ambulance og 50 % akutlægebil
� Samdrift på lav- og højaktive beredskaber
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Vagtformer og vagtrul

� Døgnvagter: 87 døgnvagter pr. år
� Effektive 12-timers vagter 
� Effektive vagter på dagberedskaber
� Alle vagtrul kommer på FAQ (redder.rm.dk)
� Vi skal rekruttere omkring 200 reddere, 

heraf 15-20 områdereddere.
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Døgnvagt – ren ambulancedrift
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Døgnvagt – Samdrift ALB/AMBU
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Effektive vagter
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Løn og ansættelsesvilkår

� Offentlig overenskomst er 87 døgn pr. år
� Fuldt arbejdsgiverbetalt pension (14 %) 
� Betalt pause (30 min)
� Mulighed for barns 1. og 2. sygedag
� Omsorgsdage (til børn op til 7 år)
� Personalegoder (bruttolønsordning, feriefond, rabataftaler)
� Løneksempler kan ses på redder.rm.dk
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Køretøjer og udstyr
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Udstyr i ambulancer

� Stryker elektrisk båresystem 
� Stryker Power pro XT
� Stryker Power load

� Ferno
� Ez Glide Power Chair
� Easyfix PLUS vacuum madras
� Scoop EXL
� Millennia backboard

� Dimatex tasker 
� Ilt og akuttasker  
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Visioner - regional ambulancetjeneste

Høj faglighed

� Ambitiøse og  
professionelle
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Innovation

� Nytænkende og 
implementerer 
moderne teknologi

Trivsel

� Arbejdsglæde og 
fælles ansvar 
skaber fælles 
ejerskab

Kvalitet

� Velforberedte og 
grundige

KS



Trivsel og arbejdsglæde

� Fælles ansvar giver fælles ejerskab

� Ansvar for hinanden - hele vejen rundt
� Trivsel er essentielt for performance derfor logges humør 

og tilfredshed under ”daglig check”
� Etablering af kollegastøtteordning
� Anerkendende fagligt miljø
� Samarbejdsforum med fast mødestruktur
� Tilgængelighed
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Uddannelse og kompetenceudvikling

� Årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS)
� Personlig kompetenceudviklingsplan
� Efteruddannelse

� Min. 3 dage/år for ambulancebehandlere 
� Min. 5 dage/år for paramedicinere
� Mulighed for praktik hos sygehusenes akutafdelinger
� FOAs Kompetencefond ved f.eks. AMLS/ALS o. lign.

� Deltagelse i øvelser og anden efteruddannelse som fx.
� Lægernes efteruddannelse
� Beredskabsøvelser
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� Hverdagen som ansat i Præhospitalet
� Opgaver i hverdagen
� Ansvarsområder som feks. baseansvarlige
� Baserne
� Indflydelse 
� Kollegialt samspil

� Skift fra privat til offentlig ansættelse 
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Oplæg fra regionalt ansat kollega



Spørgsmål & dialog
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