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Vedr. redderne i ambulancen og sygetransporten i den første 

vaccinationsfase mod covid-19 

 

Jeg skriver for at høre, hvordan ambulancepersonalet og 

sygetransportredderne er tænkt ind i forbindelse med den første fase af 

vaccinationsindsatsen. Jeg har læst jeres publikation ”Vaccination mod covid-

19: Planlægningsgrundlag for første fase af indsatsen” igennem, ligesom jeg 

har læst andet relevant materiale på jeres hjemmeside, men jeg finder 

desværre ikke svar på mit spørgsmål.  

 

I har beskrevet en prioritering af tre målgrupper, der antages først at blive 

tilbudt vaccinationer. En af de tre målgrupper er sundheds- og plejepersonale 

samt udvalgt personale i socialsektoren med tæt borger- eller patientkontakt. 

Er redderne i ambulancetjenesten og sygetransporten tænkt ind som 

sundheds- og plejepersonale? 

 

Redderne i ambulancetjenesten står for transport af akut syge til hospitalet, 

og derudover kører de mange stedet i landet hjem til patienterne for at 

vurdere patienter, der er i mistanke for covid-19, for, om der er 

indlæggelsesbehov eller ej. Mens redderne i den liggende sygetransport står 

for transport af ofte meget svækkede og kronisk syge patienter til og fra 

hospitalet.  

 

Begge faggrupper varetager en helt central funktion for at få patienter til og 

fra hospitalet. De opholder sig derudover i patienternes eget hjem, hvor man 

må antage, at der er en betydelig større smitterisiko, end der er på 

hospitalet, hvor der trods alt bliver gjort rent oftere. Samtidig er de i kontakt 

med mange patienter i løbet af en dag.  

 

Tal fra de første kvartaler af 2020 viser, at sygetransporten har kørt op mod 

75 procent af alle covid-19 relaterede ture i Region Hovedstaden1. En 

undersøgelse fra september 2020 viser, at 2.8% af Falck-ansatte har været 

smittet i Danmark, og at ambulancepersonale har højest risiko for at blive 

smittet. Undersøgelsen viser også, at social interaktion er en af de største 

risikofaktorer for at blive smittet med covid-192. 

 

Redderne i ambulancetjenesten eller i sygetransporten er således særligt 

udsatte for smitte. Kan I bekræfte, at redderne i ambulancetjenesten og 

sygetransporten er en del af målgruppen sundheds- og plejepersonale?  

 
1 https://3frus.dk/under-covid-19-nadja-oplever-ny-respekt-om-sygetransporten/ 
2 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.26.20202259v1  

https://3frus.dk/under-covid-19-nadja-oplever-ny-respekt-om-sygetransporten/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.26.20202259v1
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I er meget velkomne til at kontakte sundhedspolitisk seniorkonsulent i 

Reddernes Udviklingssekretariat i 3F Nina Bach Ludvigsen på enten telefon 

88 92 03 22 eller mail nina.ludvigsen@3f.dk, hvis I har opfølgende spørgsmål 

til min henvendelse. 

 

Venlig hilsen 

 

Flemming Overgaard 
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