
Coronakrisen har ændret arbejds-
gange og opgaver mange steder i 
sundhedsvæsenet. Mange reddere i 
ambulancetjenesten og sygetranspor-
ten har måttet udføre nye opgaver og 
har fået nye retningslinjer for, hvordan 
opgaverne skal løses, samtidig med der 
flere steder mangler data, test eller 
værnemidler. Kort sagt, så er arbejdsli-
vet ændret for alle. 

Derfor har Reddernes Udviklings-
sekretariat arbejdet for, at reglerne 
for klage og tilsyn lempes. Ambu-
lancebehandlere, paramedicinere og 
sygetransportredderne bør ikke kunne 
straffes med klage- og tilsynssager, hvis 
de på grund af stort arbejdspres, nye 
arbejdsopgaver og nye retningslinjer 
under coronakrisen kan få svært ved 
at udføre deres arbejde ud fra deres 
almindelige høje faglige standarder.

Frygten for at begå fejl  
må ikke afholde 
sundhedspersoner  
fra at bidrage
Styrelsen for Patientsikkerhed kom 
efter pres fra flere organisationer med 
en besked til sundhedspersoner på 
deres hjemmeside tilbage i marts.

“I den kommende tid vil mange 
sundhedspersoner desværre komme til 
at stå i situationer, der er meget langt 
fra dem, de kender i dag. Det kan for 
eksempel blive nødvendigt at tilpasse 
kvaliteten af behandlingen til den 
forhåndenværende kapacitet, eller der 
kan blive behov for at arbejde i meget 
lange perioder uden pauser og under 
meget stort pres” skriver Anne-Marie 
Vangsted, der er i direktør i Styrelsen 
for Patientsikkerhed.

“Det vil indebære risiko for fejl. Men 
det er i denne situation meget vigtigt 
at understrege, at vi som tilsynsmyn-
dighed er fuldstændig klar over den 
helt ekstraordinære situation, vi alle 
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befinder os i,” skriver Anne-Marie 
Vangsted videre.

“Der er brug for alle gode kræfter, 
og frygten for at begå fejl må ikke 
afholde sundhedspersoner fra at 
bidrage, også selv om man bidrager på 
et felt, der ikke lige svarer til ens spids-
kompetencer. Selv om autorisationslo-
ven og sundhedsloven stadig gælder, 
vil vi naturligvis tage fuldt højde for 
den helt ekstraordinære situation i 
eventuelle efterfølgende vurderinger,” 
skriver Anne-Marie Vangsted afslut-
ningsvis.

Behov for mere  
præcis udmelding
“Flere reddere i ambulancetjenesten 
har henvendt sig til os, fordi de er 
bekymrede for, at nye anbefalinger 
om færre indlæggelser, mangelfulde 
data og manglen på værnemidler kan 
betyde, at der bliver begået fejl, som 
den enkelte redder kan stilles til ansvar 
for bagefter,” udtaler Reddernes Ud-
viklingssekretariats formand Flemming 
Overgaard.

”Styrelsen for Patientsikkerhed skri-
ver, at de vil tage højde for den helt 
ekstraordinære situation i eventuelle 
efterfølgende vurderinger, men at 
autorisationsloven og sundhedsloven 
stadig gælder. Hvad betyder det helt 
konkret for frontpersonalet?”, spørger 
Flemming Overgaard. 

“Vi skal sikre os, at redderne i ambu-
lancetjenesten og sygetransporten ikke 
bliver straffet senere, fordi de nu står i 
en ekstraordinær situation. Vi er glade 
for, at der er kommet en udmelding fra 
Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi har 
dog bedt styrelsen om at præcisere, 
at det også er det, som udmeldingen 
betyder, men vi har desværre ikke fået 
svar,” siger Flemming Overgaard.

Reddernes Udviklingssekretariat har 
rettet henvendelse til både Sundheds- 

og Ældreminister Magnus Heunicke og 
direktør for Styrelsen for Patientsikker-
hed Anne Marie Vangsted og følger 
løbende sagens udvikling. 

Kontakt os meget gerne, hvis I har 
spørgsmål eller har noget, som I gerne 
vil have uddybet.

Redderliv i coronatider
Reddernes arbejdsliv bliver påvirket af 
corona-krisen. Nogle får nye opga-
ver. Andre får nye rammer at udføre 
deres opgaver i. Derfor har Reddernes 
Udviklingssekretariat bragt en artikel-
serie med interviews med forskellige 
reddere under corona-krisen på vores 
hjemmeside. 

Du kan blandt andet læse om Lene, 
der kører sygetransport, og som har 
lært at smile med øjnene, om Bjarne, 
der kører autohjælp, og som var 
blandt de første i karantæne, samt om 
paramedicineren Jerker, der tester for 
corona i folks hjem. 

Har du ideer til emner, som du gerne 
vil læse om, er du meget velkommen 
til at ringe til os på telefon 
40 85 52 92 eller sende en mail til 
nina.ludvigsen@3f.dk 

Læs alle artiklerne på 
3frus.dk
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Kontakt: 

Nina Bach Ludvigsen
Sundhedspolitisk  
seniorkonsulent

nina.ludvigsen@3f.dk
mobil 88 92 03 22

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. 
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