
Redderne forbigået 
da der blev uddelt 
corona-bonus 
Regeringen afsatte i starten af december 2021 en milliard  
kroner til en corona-bonus. Det skete med en coronavinter- 
pakke, der skal styrke sygehusvæsenets robusthed vinteren 
over. Reddernes Udviklingssekretariat med formand Flemming 
Overgaard i spidsen, forsøgte at råbe politikerne op, så også 
de privatansatte reddere ville blive belønnet med en corona-
bonus. Desværre resulterede udmøntningen af corona-bonussen 
med en forbigåelse af de privatansatte reddere.

Det virker som om, coronatiden er på vej mod sin afslutning, 
hvilket nok er en lettelse for de fleste og især for redderne i 
ambulancetjenesten og den liggende sygetransport, som har 
måttet tage en ekstraordinær stor del af slæbet. Risikoen 
for at blive smittet gjorde arbejdsdagen meget besværlig og 
mere risikofyldt end ellers. Desuden betød virussens indtog 
og hærgen i Danmark, at en hel del flere patienter skulle 
transporteres. Og det vel at mærke inden det er fastslået, 
hvad den enkelte patient var ramt af. Redderne i ambulan-
cetjenesten og den liggende sygetransport er ofte patienter-
nes første møde med sundhedsvæsenet. Og i en del af tiden 
uden, at vi eller nogen andre vidste, hvad corona kunne 
betyde i form af varige mén. 

Derfor opfordrede Reddernes Udviklingssekretariat regio-
nerne til at huske det præhospitale personale i forbindelse 
med Regeringens coronavinterpakke, hvor en milliard kro-
ner blev afsat til det personale, der har måttet kæmpe eks-
traordinært i frontlinjen ved coronaens indtog i Danmark, 
men desværre blev redderne forbigået. Eller det vil sige; kun 
de privatansatte reddere blev forbigået. For de offentligt 
ansatte reddere fik en del af kagen. 

Formand for Reddernes Udviklingssekretariat, Flemming 
Overgaard sendte et brev til politikerne – både til de fem 
regionsrådsformænd og finansminister Nicolai Wammen for 
at understrege de privatansatte redderes indsats. 

”Redderne har under corona måttet arbejde under utrygge 
rammer og påtage sig nye opgaver. Mange reddere opleve-
de i starten af corona-krisen, at de manglede værnemidler. 
Flere reddere er blevet smittet med COVID-19. Flere reddere 
oplevede også, at de kom bagest i køen af frontpersonale, 
da der skulle vaccineres første gang,” skriver Flemming 
Overgaard og RUS i henvendelsen. Og videre:

”Redderne i ambulancetjenesten og i den liggende syge-
transport varetager en helt central funktion for at få patien-
ter hurtigt og sikkert til og fra hospitalet, og når der er flere 
indlagte, så er der også flere behandlingskrævende og ikke-
behandlingskrævende transporter til og fra sygehusene.”

”Den præhospitale indsats løses både af regionerne selv og 
af private leverandører. Det er derfor min opfordring, at 
både privat- og offentligt ansatte ambulancepersonale og 
sygetransportredderne bliver tænkt ind i forbindelse med 
udmøntningen af regeringens coronavinterpakke.”
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Hvis du har en god idé til et gå-hjem-møde, hvor du selv og 
dine kolleger kan få nogle faglige tips til en bedre hverdag, 
så kontakt Reddernes Udviklingssekretariat. 

Regionerne melder hus forbi
I et skriftligt svar skriver Danske Regioner: 

”Kære Flemming Overgaard, 

I anledning af din henvendelse til de fem regionsformænd, 
så kan jeg oplyse, at der er på tværs af de fem regioner er 
udarbejdet et fælles grundlag for anvendelse af coronavin-
terpakken i form af helt overordnede principper. Dette kan 
findes på Danske Regioners hjemmeside. 

Regionerne har efterfølgende aftalt udmøntning af 
midlerne med alle de relevante faglige organisationer. Idet 
regionerne ikke er arbejdsgiver for reddere, der er privatan-
satte, og derfor ikke står for løn og øvrige ansættelsesvilkår 
for disse medarbejdere, omfattes de ikke af de regionale 
aftaler.”

Skriver Rikke Margrethe Friis, der er forhandlingsdirektør i 
Danske Regioner, som svar på Flemming Overgaards hen-
vendelse.

På regionernes hjemmeside kan man finde seks principper 
for anvendelse af den ekstra milliard kroner: 

•	 At	midlerne	vil	blive	anvendt	bredt	blandt	faggrupper	og	
på tværs af afdelinger og opgaver

•	 At	der	bør	være	en	særlig	opmærksomhed	på	tydelighed	
og åbenhed omkring begrundelse for de lokale priorite-
ringer

•	 At	udbetalingerne	ikke	indgår	i	beregningsgrundlaget	for	
reguleringsordningen

•	 At	de	lokale	aftaler	derfor	baseres	på	udbetalinger,	der	
kan registreres som engangsvederlag

•	 At	der	sker	korrekt	registrering	på	lønkoder

•	 At	der	på	lokale	aftaler	noteres,	at	aftalen	er	finansieret	
af midler fra ”coronavinterpakken”

Skuffende at ikke alle reddere 
omfattes af vinterpakken
“Coronakrisen har skabt et ekstra pres på hele den præho-
spitale indsats. Både den del regionerne selv driver og den 
del de private leverandører driver. Derfor synes jeg, at det er 
meget skuffende, at regionerne nu kun tilgodeser de offent-
ligt ansatte reddere,” siger Reddernes Udviklingssekretariats 
formand Flemming Overgaard.

“I 3F har vi i forhandlingerne om udmøntningen af regerin-
gens coronavinterpakke kæmpet for, at også de privatan-
satte ambulance- og sygetransportreddere skulle omfattes. 
Det ser desværre ud til, at regionerne ikke har valgt at lytte. 
Det er problematisk, at de privat- og offentligt ansatte red-
dere, der løfter de samme opgaver, ikke ligestilles i denne 
situation,” slutter Flemming Overgaard.
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