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Vedr. regionernes fordeling af regeringens coronavinterpakke 

 

Regeringen afsatte i starten af december 2021 1 mia. kroner til regionerne 

for at styrke sygehusvæsenet i en ekstraordinær situation. Regionerne har nu 

fordelt midlerne, og regionerne har desværre valgt kun at kompensere det 

præhospitale personale, der er regionalt ansat. 

 

I Danmark løftes de præhospitale opgaver både af privat og offentligt 

ansatte. Redderne i ambulancetjenesten og den liggende sygetransport kører 

ind på de samme hospitaler, og de har oplevet det samme store arbejdspres, 

uanset om de er privat eller offentligt ansat.  

 

Når redderne i ambulancetjenesten og den liggende sygetransport møder ind 

på arbejde, så er det regionernes vagtcentraler, der disponerer over 

arbejdstid og opgaver, uagtet om de er ansat af regionen eller af de private 

leverandører. Redderne i ambulancetjenesten og i den liggende sygetransport 

varetager en helt central funktion for at få patienter hurtigt og sikkert til og 

fra hospitalet, lige meget hvor de er ansat. 

 

Coronatrætheden melder sig for alle, uanset om man er en del af det private 

eller offentlige præhospitale beredskab, men det er kun de offentligt ansatte, 

der bliver kompenseret. Det er ikke rimeligt.  

 

Jeg rettede allerede i starten af december 2021 henvendelse til jer for at 

opfordre til, at både privat- og offentligt ansatte ambulance- og 

sygetransportredderne blev tænkt ind i forbindelse med udmøntningen af 

regeringens coronavinterpakke.  

 

Nu henvender jeg mig igen, denne gang for at bede jer om at genvurdere 

beslutningen om, at det kun er den offentlige del af den præhospitale indsats, 

der kompenseres, selvom opgaverne er de samme for både privat og 

offentligt ansatte reddere.  

 

I er meget velkomne til at kontakte mig på telefon 88 92 03 21 eller mail 

flemming.overgaard@3f.dk, hvis I har opfølgende spørgsmål til min 

henvendelse. 

 

Venlig hilsen 

 

Flemming Overgaard 
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