Status på Akut 112 hjælper korpset i Vorupør
Efter en start i 30. maj 2010 og med 21 uddannede Akuthjælpere i korpset i Vorupør og adskillige udkald senere er
vi nået frem til året 2020 med Corona-tider, også i vores lille samfund. Vi er nu 12 Akut 112 hjælpere tilbage i korpset
og med 3 aspiranter på uddannelse, ser de lyst og godt ud i fremtiden for os her i Vorupør, desangående. Vi har i
omegnen af 60 udkald om året og har haft det i de 10 år vi har eksisteret, så vi er i god træning og har en stor
erfaring på første hånds vurdering og hjælp i disse situationer.
Vi bliver tit forvekslet med hjerteløbere, med vi er uddannet med meget mere førstehjælp end ”bare” tilkald ved
hjertestop. Vi er en af de 12 stk. Akut 112 hjælper distrikter i Region Nordjylland, hvor af vi har de 4 i Thy og 3 på
Mors. Vi er 12 personer, som brænder for, at hjælpe andre medborgere i en eller anden nødsituation, så vi står altid
klar til udrykning 365 dage om året, så vær rolig kære Vorupør-borgere og turister, vi vil med alt, der står i vores
magt værne om jer og hjælpe jer.
1-1-2 akuthjælpere kan yde livsreddende behandling til akut, alvorligt syge, indtil det professionelle
sundhedsberedskab ankommer til stedet. Med det udvidede førstehjælpskursus som vi har modtaget, kan 1-1-2
akuthjælperne blive kaldt ud til flere forskellige akutte situationer. De kan eksempelvis blive kaldt ud til borgere med
akut medicinske sygdomme, hjertestop, mindre forbrændinger eller brud, allergiske reaktioner eller borgere, der
oplever akut vejrtrækningsbesvær. 1-1-2 akuthjælpernes funktion er således at påbegynde førstehjælp og berolige
både borgere og pårørende.
1-1-2 akuthjælperne er jævnligt i aktion, og der er et velfungerende samarbejde mellem akuthjælperne og
ambulancepersonalet. Som Akut 112 hjælpere bliver vi ekstra uddannet 4 gange årligt i hvert distrikt. Det er
nødvendigt for at man hele tiden er opdateret på brugen af udstyr, nye metoder og nye tiltag i det hele taget.
Uddannelsesforløbet for vores 3 nye aspiranter er foreløbigt udsat til, forhåbentligt mere normale tider, med
hensyn til Corona. De er blevet stoppet midt i uddannelsen, hvilket ikke er optimal, men nødvendigt.
Vi får i disse Corona-tider, mange ordrer fra vores arbejdsgiver omkring optræden, beskyttelse og rengøring efter
os, både vores udstyr og steder, som vi her berørt ved udkaldene. Det vigtigste er at passe på vores patienter, vores
omgivelser og os selv.
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