
Mellem jul og nytår blev de første danskere vaccineret mod 
COVID-19 – og de første ambulancereddere har fået første 
vaccination. Planlægningen af vaccinationsindsatsen har 
været i gang længe og i slutningen af november offentlig-
gjorde Sundhedsstyrelsen et planlægningsgrundlag for 
første fase af vaccinationsindsatsen mod COVID-19.

Hvem får de første vaccinationer?

De målgrupper, der ifølge Sundhedsstyrelsens planlægnings-
grundlag antages først at ville blive tilbudt vaccination, er:

•	 Sundheds-	og	plejepersonale	samt	udvalgt	personale	i	
socialsektoren med tæt borger- eller patientkontakt.

•	 Personer	i	øget	risiko,	som	har	sygdomme	og	tilstande,	
som øger risikoen for alvorligt forløb ved COVID-19.

•	 Personer	i	øvrige	samfundskritiske	funktioner.

I planlægningsgrundlaget er hverken redderne i ambulan-
cetjenesten eller sygetransporten nævnt som sundhedsper-
sonale, og redderne i brandvæsenet er ikke nævnt under 
kritiske funktioner. 

Reddernes Udviklingssekretariat har derfor spurgt Sund-
hedsstyrelsen, om redderne i ambulance, sygetransport og 
brandvæsen er tænkt med i den første vaccinationsfase.

Sundhedsstyrelsen har skrevet til Reddernes Udviklingssekre-
tariat, at de første COVID-19-vacciner kommer i flere mindre 
leverancer, og der er derfor behov for at prioritere den eller 
de grupper af befolkningen, som først skal tilbydes vaccina-
tion. Ligeledes vil der være behov for løbende vurdering og 
revurdering af indsatsen i forhold til de aktuelle forhold. 

Ambulancepersonalet er tænkt  
med i første fase, men hvad med 
sygetransporten?

Sundhedsstyrelsen har endnu ikke svaret på vores henven-
delse om ambulance og sygetransport. Sundhedsstyrelsen 
udgav dog den 22. december 2020 Retningslinjer for hånd-
tering af vaccination mod COVID-19, der kommer med et 
svar for ambulancepersonalet. 

I retningslinjerne står der, at ledelsen på arbejdspladsen vi-
siterer personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af so-
cialsektoren med særlig risiko for smitte til vaccination, hvis 
de i deres arbejdsfunktioner ikke kan undgå tæt kontakt 
med personer i risiko for smitte med eller med konstateret 
COVID-19 eller med uvisiterede patienter eller som vareta-
ger en kritisk funktion og herunder nævnes paramedicinere 
og ambulancereddere som eksempler på faggrupper, der 
skal visiteres til vaccination i første fase. 

Reddernes Udviklingssekretariat spurgte før jul 
Sundhedsstyrelsen, hvorvidt redderne i ambulance, 
sygetransport og brand er tænkt med i den første 
fase af vaccination mod COVID-19.
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Reddernes Udviklingssekretariat mener dog, at både red-
derne i ambulancetjenesten og sygetransporten bør høre 
under målgruppen sundheds- og plejepersonale.

Er brandvæsenet tænkt ind  
som kritisk funktion?

I planlægningsgrundlaget fra Sundhedsstyrelsen er personer 
i øvrige samfundskritiske funktioner beskrevet som persona-
le i transportsektoren, lærere og pædagoger, politi, ansatte 
i kriminalforsorgen etc. samt andre beskrevne samfundskriti-
ske funktioner.

Reddernes Udviklingssekretariat har hertil spurgt Sundheds-
styrelsen, om brandvæsenet også er tænkt ind som en sam-
fundskritisk funktion. Sundhedsstyrelsen har svaret på den 
henvendelse, at de præcise afgrænsninger af målgrupper 
fastlægges endeligt, når alle forhold omkring de nye vacci-
ner kendes. Sundhedsstyrelsen vurderer dog, at brandvæse-
net sandsynligvis kommer til at høre under samme kategori 
som fx politi og pædagoger.

Reddernes Udviklingssekretariat  
følger vaccinationsindsatsen 

Sundhedsstyrelsen har skrevet til Reddernes Udviklings-
sekretariat, at de første COVID-19-vacciner forventes at 
komme i flere mindre leverancer, og der er derfor behov for 
at prioritere den eller de befolkningsgrupper, der først skal 
tilbydes vaccination.

Derfor vil Reddernes Udviklingssekretariat følge den 
løbende vurdering og revurdering af vaccinationsindsat-
sen, så redderne ikke bliver glemt og kan blive vaccineret 

hurtigst muligt set i forhold til, hvor mange vacciner der er 
til rådighed, og hvor i samfundet smitten er størst.

Du kan læse mere på vores hjemmeside 3frus.dk, hvor vi 
løbende vil holde dig opdateret om udviklingen.

Det har vi gjort 

•	 Den	4.	december	henvendte	vi	os	til	Sundhedsstyrelsen	
vedrørende brandvæsenet og vaccinationsindsatsen

•	 Den	11.	december	fik	vi	svar	fra	Sundhedsstyrelsen	vedrø-
rende brandvæsenet og vaccinationsindsatsen

•	 Den	21.	december	henvendte	vi	os	til	Sundhedsstyrelsen	
vedrørende ambulance og sygetransport og vaccinations-
indsatsen 

Du kan læse alle henvendelser og svar her: 
https://3frus.dk/maerkesager/hoeringssvar/ 
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Abonner på vores nyhedsbrev, så får du hver måned 
sidste nyt fra Reddernes Udviklingssekretariat. Du del-
tager i konkurrencen om en sort drybag med logo, når 
du tilmelder dig. 
Tilmeld dig her: https://3frus.dk/nyhedsbrev/ 
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