
Analyseinstituttet Analyse Danmark har i perioden 25. fe-
bruar til 15. marts 2021 gennemført en medlemsundersøgel-
sen om reddernes arbejdsforhold under corona-epidemien 
for Reddernes Udviklingssekretariat. Undersøgelsen berører 
mange forskellige emner med relation til COVID-19. 

I denne artikel er der udvalgt enkelte resultater fra under-
søgelsen, du kan læse flere resultater fra undersøgelsen på 
3frus.dk eller ved at abonnere på vores nyhedsbrev på 3frus/
nyhedsbrev.

Mere end hver sjette redder har 
været testet positiv for COVID-19
I undersøgelsen er der spurgt ind til, om redderne har været 
testet positiv for COVID-19 og det svarer 16% ja til.  Der er 
forskel på tværs af faggrupperne på, hvor mange der svarer, 
at de har været testet positive for COVID-19, således svarer 
17% af de svarpersoner der arbejder i ambulancetjenesten 
og brandvæsenet, at de har været testet positive, mens det 
gælder for 10% af de svarpersoner, der kører autohjælp. 

Seks ud af ti har oplevet senfølger 
efter at have været smittet med 
COVID-19
62% af de svarpersoner, der svarer, at de har være testet 
positive for COVID-19, svarer, at de har oplevet senfølger af 
COVID-19. 37% svarer, at senfølgerne ikke har givet dem fle-
re sygedag, 9% svarer, at senfølgerne har givet dem mindre 
end 14 dages sygefravær, mens 16% svarer, at senfølgerne 
har givet dem mere end 14 dages sygefravær. 

Tre ud af ti frygter i høj eller i 
meget høj grad at blive smittet med 
COVID-19
10% af redderne i undersøgelsen frygter i meget høj grad 
at blive smittet med COVID-19 på deres arbejde, mens 18% 
af svarpersonerne i høj grad frygter at blive smittet med CO-
VID-19 på deres arbejde. Der er kun 7% af svarpersonerne 
der slet ikke frygter at blive smittet med COVID-19 på deres 
arbejde

Hver anden frygter i høj eller i meget 
høj grad at bringe smitte med hjem
24% af redderne i undersøgelsen svarer, at de meget høj 
grad og 27% svarer, at de i høj grad frygter at bringe smitte 
med hjem fra deres arbejdsplads til dem, de bor sammen 
med eller deres nærmeste. Der er kun 3% af svarperso-
nerne, der slet ikke frygter at bringe smitte med hjem fra 
deres arbejdsplads til dem, de bor sammen med eller deres 
nærmeste.

Ni ud af ti i ambulancetjenesten 
er blevet tilbudt vaccination med 
COVID-19
71% af alle svarpersoner i undersøgelsen er blevet tilbud 
vaccination mod COVID-19 på deres arbejde, men tallet 
dækker over store forskelle, således er der 90% af redderne 
i ambulancetjenesten, der er blevet tilbudt vaccination, 
mens det gælder for 82% af de reddere der kører liggende 
sygetransport blevet tilbudt vaccination, 59% af dem er 
kører RH2 PTR, 41% af dem der kører FAN PTR, 5% af bran-
dredderne og 4% af autoredderne. 

Kun hver fjerde ambulanceredder har 
tillid til, at de får oplyst, hvis de har 
kørt med en patient med COVID-19
66% af redderne fra ambulancetjeneste svarer, at de ikke 
har tillid til, at de får det oplyst, hvis de har kørt med en 
patient, der efterfølgende viser sig at være smittet med 
COVID-19, mens 25% af redderne fra ambulancetjenesten 
svarer, at de har tillid til, at de får det oplyst, hvis de har kørt 
med en patient, der efterfølgende viser sig at være smittet 
med COVID-19.

41% af redderne i sygetransporten svarer, at de ikke har 
tillid til, at de får det oplyst, hvis de har kørt med en patient, 
der efterfølgende viser sig at være smittet med COVID-19, 
mens 42% af redderne i sygetransporten svarer, at de har 
tillid til, at de får det oplyst, hvis de har kørt med en patient, 
der efterfølgende viser sig at være smittet med COVID-19.

Tre ud af ti ambulancereddere har  
tillid til, at de får besked på forhånd,  
hvis de skal køre en tur med en  
patient, der er smittet med 
COVID-19
64% af redderne fra ambulancetjeneste svarer, at de ikke 
har tillid til, at de får besked på forhånd, hvis de skal køre 
en tur med en borger/patient, der er smittet med COVID-19. 
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44% af redderne i sygetransporten svarer, at de ikke har til-
lid til, at de får besked på forhånd, hvis de skal køre en tur 
med en borger/patient, der er smittet med COVID-19,

9 ud af 10 ambulancereddere 
oplever et øget arbejdspres som 
følge af COVID-19
Det er i særlig grad redderne i ambulancetjenesten og i den 
liggende sygetransport, der oplever et øget arbejdspres 
under COVID-19. 

15% af svarpersonerne fra ambulancetjenesten svarer, at 
de i meget høj grad oplever et øget arbejdspres som følge 
af COVID-19, mens 30% svarer, at de i høj grad oplever et 
øget arbejdspres som følge af COVID-19 og 37% svarer, at 
de i noget grad oplever et øget arbejdspres som følge af 
COVID-19.

23% af svarpersonerne fra den liggende sygetransport sva-
rer, at de i meget høj grad oplever et øget arbejdspres 
som følge af COVID-19, 29% svarer, at de i 
høj grad oplever et øget arbejdspres, 
og 36% svarer, at de i nogen grad 
oplever et øget arbejdspres. 
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Metode

Dataindsamlingsperiode
Analyseinstituttet Analyse Danmark har i perioden 
25. februar til 15. marts 2021 gennemført undersøgel-
sen for Reddernes Udviklingssekretariat. 

Dataindsamlingsmetode  
og målgruppe
Undersøgelsen er gennemført ved invitere alle redde-
re, som er medlem af 3F og har oplyst en mail eller et 
mobilnummer, og er i arbejde eller elev, til at deltage i 
undersøgelsen. 
  
Antal besvarelser og svarprocent 
Spørgeskemaet er sendt til de 3219 medlemmer med 
redderbaggrund, der har opgivet mail eller mobil-
nummer til 3F. Undersøgelsens resultater består af 
svar fra 1163 respondenter, hvilket svarer til en svar-
procent på 36%.

Hvem er svarpersonerne?

Antal besvarelser
•	 1163	har	besvaret	spørgeskemaet

Arbejdsområde
•	 58%	arbejder	i	ambulancetjenesten	(351	svarerper-

soner er ambulancebehandlere, 147 er ambulance-
assistenter, 113 er paramedicinere, 57 er ambulan-
cebehandlerelever og 8 er ambulanceinstruktører) 

•	 26%	kører	sygetransport	(143	svarpersoner	kører	
liggende sygetransport, 102 kører RH2 PTR og 58 
kører FAN PTR)

•	 6%	kører	autohjælp	(74	svarpersoner)
•	 6%	arbejder	som	brandmænd	(64	svarpersoner)
•	 4%	arbejder	andre	steder	(19	svarpersoner	arbejder	

i Falck Teknik, 17 arbejder i lufthavnen og 17 svarer, 
at de arbejder et andet sted end de nævnte)

Geografi
•	 32%	arbejder	i	Region	Hovedstaden
•	 26%	arbejder	i	Region	Midtjylland
•	 16%	arbejder	i	Region	Sjælland
•	 15%	arbejder	i	Region	Nordjylland
•	 11%	arbejder	i	Region	Syddanmark

Køn og alder  
•	 11%	er	kvinder	og	89	%	er	mænd
•	 55%	er	over	50	år	og	27%	er	under	40	år
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