
Listen over de særligt udsatte fag-
grupper er ikke udtømmende, og det 
er derfor, at redderne ikke er nævnt 
specifikt i Arbejdstilsynets vejledning, 
lyder det fra beskæftigelsesminister 
Peter Hummelgaard. I et svar på en 
henvendelse til ministeren og Ar-
bejdstilsynets konstituerede direktør 
Vibe Westh fra Reddernes Udviklings-
sekretariat kommenterede ministeren 
på, hvorfor redderne ikke er nævnt 
specifikt som særligt udsat faggruppe 
i Arbejdstilsynets vejledning ”Vurde-
ring af arbejdsskadesager om sygdom 
med COVID-19”. 

I vejledningen bliver det beskrevet, 
at nogle faggrupper – for eksempel 
læger, sygeplejersker, sosu-assistenter 
og portører – er særligt udsatte for at 
blive smittet med COVID-19 på deres 
arbejde. Men det er ifølge Peter Hum-
melgaard ikke en fuldt dækkende 
liste. Og beskæftigelsesministeren 
understreger i sit svar til Reddernes 
Udviklingssekretariat, at redderne 
udfører en afgørende indsats i kam-
pen mod COVID-19, og at vi skal passe 
på alle medarbejdere, der deltager i 
kampen. 

- Vi skal værne om alle de medar-
bejdere, der i den her tid stiller op 
og udfører et arbejde i vores fælles 
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kamp mod COVID-19 – her er ambu-
lancepersonalet ingen undtagelse. 
Der er tale om en stor indsats, som er 
fuldstændig afgørende for vores sam-
fund, skriver beskæftigelsesministeren 
blandt andet. 

Peter Hummelgaard håber, at den 
nye vejledning fra Arbejdstilsynet kan 
give medarbejdere en vished om, at 
COVID-19 kan blive anerkendt som en 
arbejdsskade. 

- Det fremgår blandt andet 
af vejledningen, at det ikke 
skal dokumenteres eller 
bevises, at smitten skyldes 
arbejdet for, at sygdom 
med COVID-19 kan aner-
kendes som en arbejds-
skade. Det skal kun kunne 
sandsynliggøres, at man 
har været udsat for en 
smitterisiko i forbindelse 
med arbejdet, skriver Peter 
Hummelgaard til Reddernes 
Udviklingssekretariat. 

Vigtigt at få anmeldt 
COVID-19 som 
arbejdsskade

Ifølge ministeren er det vigtigt, at 
også redderne kan gå på arbejde 
uden at sætte deres helbred unødigt 
på spil, og at de kan have tillid til, at 
eventuelle arbejdsskader med CO-
VID-19 vil blive behandlet i arbejds-
skadesystemet. 

- Alle skal kunne gå på arbejde uden 
at føle, at de løber en unødig sund-
hedsrisiko ved at udføre arbejdet. Og 
de skal kunne have tillid til, hvordan 
deres sag behandles i arbejdsskadesy-
stemet. Det gælder også i forhold til 
COVID-19, skriver ministeren. 

Og så er det ifølge beskæftigelsesmi-
nisteren vigtigt, at redderne får an-
meldt det som en arbejdsskade, hvis 
de bliver smittet med COVID-19.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard  
skriver til Reddernes Udviklingssekretariat, 
at liste om særligt udsatte faggrupper i 
Arbejdstilsynets vejledning ikke er udtøm-
mende. Det er vigtigt, at redderne anmelder 
COVID-19 som arbejdsskade – også for en 
sikkerheds skyld, uddyber ministeren

Naturligvis kan redderne også få anmeldt 
COVID-19 som arbejdsskade, understreger 
beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. 
(Foto: Steen Brogaard).
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Kontakt: 

Nina Bach Ludvigsen
Sundhedspolitisk  
seniorkonsulent

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

Den 27. august kan du møde bestyrelsen i RUS. 
Billedet er fra et lignende dialogmøde i Aalborg i 2018.

Reddernes Udviklingssekretariat invite-
rer alle interesserede til åbent hus den 
27. august. Her har du mulighed for at 
møde bestyrelsen i Reddernes Udvik-
lingssekretariat og høre om bestyrel-
sens arbejde. 

RUS holder åbent hus: 
Mød bestyrelsen

Efter planen afholdes åbent hus-arran-
gementet på Falck-stationen i Hvidov-
re den 27. august. Skulle det grundet 
corona ikke være muligt at afholde 
mødet fysisk, vil det i stedet foregå 
virtuelt. Vi glæder os til at møde dig!

Har du en idé?
I Reddernes Udviklingssekretariat 
har vi under coronakrisen sat 
fokus på reddernes arbejdsliv i 
en række portrætter, som vi har 
udgivet på vores hjemmeside. 
Har du et forslag til en historie, 
vi kunne skrive, er du meget 
velkommen til at kontakte os på 
mail nina.ludvigsen@3f.dk eller 
på telefon 88 92 03 22.

- Hvis man som redder er blevet syg 
med COVID-19, og er i tvivl om man er 
blevet syg på arbejdet, vil jeg opfor-
dre til, at man får sygdommen an-
meldt for en sikkerheds skyld, skriver 
beskæftigelsesministeren. 

Reddernes Udviklingssekretariat ret-
tede henvendelse til beskæftigelses-
ministeren, Peter Hummelgaard, og 
Arbejdstilsynets konstituerede direk-
tør, Vibe Westh, den 4. maj 2020. Du 
kan læse henvendelsen samt svaret 
fra beskæftigelsesministeren i dens 
fulde længde på vores hjemmeside 
https://3frus.dk 
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