Strategi for Reddernes Fagforening 2022 - 2026

1. Vision
Hver dag afhænger mennesker liv af ambulanceredderes og ST-reddernes indsats. En så
livsvigtig indsats bør på lige fod med andre sundhedsfaggrupper værdsættes af samfundet
og de virksomheder, der tjener penge på reddernes arbejde. Reddernes Fagforenings
mission er, at ambulancereddere og ST-reddere får de allerbedste forhold, når de arbejder.
Det skal ske via mere og bedre uddannelse og opkvalificering, bedre løn og pension og ikke
mindst bedre arbejdsforhold, der øger kvaliteten af ambulancereddernes og ST-reddernes
service til fordel for samfundet og redderes og patienters livskvalitet. Vores vision er at give
reddere de bedste forudsætninger for at redde patienters liv ved at fremme og bedre
reddernes arbejdsliv. Reddernes Fagforening – RED LIV, også dit ARBEJDSLIV.
2. Hovedmål
a. Vi vil sikre medlemmernes interesser og arbejdsforhold – ingen andres.

Vi er ambitiøse og fremsynede i arbejdet for dette mål. Skal vi nå det mål, skal vi
have størstedelen af ambulancereddere og ST-reddere som medlemmer hos os,
så vi kan forhandle brancheoverenskomst for disse to grupper hvert fjerde år. Det
giver desuden bedre økonomiske forudsætninger, så vi kan ansætte de helt
rigtige kompetencer fremadrettet. Tre mål står derfor over andre de næste fire år:

3. Primære undermål:
a. Vi arbejder for indflydelse på vores egen overenskomst
b. Vi vil have forhandlingsretten til én fælles brancheoverenskomst på tværs af
arbejdsgiver og regioner på henholdsvist ambulancereddernes og på STreddernes arbejdsområde
c. Vi skal have 2.000 ambulancereddere som medlemmer og 500 ST-reddere som
medlemmer over de næste fire år
d. Vi har og skal have et stærkt samarbejde med andre væsentlige aktører inden for
det præhospital område, det kan hjælpe os til at arbejde for medlemmernes
interesser og arbejdsforhold.

Derudover skal vi de næste fire år forbedre medlemmernes arbejdsvilkår, hvor vi kan,
selv om vi endnu ikke har retten til overenskomstforhandlinger:
PENSION:
e. Vi arbejder for valgfri pension og mulighed for at etablere privat pension på bedre
vilkår end tilfældet er i de eksisterende overenskomster
f. At pensionsordning skal kunne sendes i udbud, så konkurrence sikrer de bedste
pensions- og forsikringsvilkår på tværs af arbejdsgiver og regioner
g. At pensionsordninger bliver mere valgfri
h. At ambulancereddernes og ST-reddernes pensionsordninger får flere og bedre
forsikringsmuligheder og dækninger

UDDANNELSE:
i.

Vi arbejder for at højne uddannelsen af redder-faget til bachelorniveau, da dette
giver bedre service til samfundet, arbejdsgiver og borgene og dermed adgang til
af forhandle højere grundløn og vilkår på sigt
j. Vi arbejder for, at ST-reddere får flere kompetencer i liggende og siddende
sygetransport, så fordelingen af opgaver mellem ambulancereddere og STreddere udnyttes mere effektiv fx ved, at ST- reddere kører D-ture
k. At flere skal optages på uddannelsen for ambulancereddere
l. At flere får kompetencer som ST-reddere
m. At faggrupperne kører relevante ture, således at vores kompetencer ikke spildes.
LØN:
n. At medlemmerne i de to faggrupper henholdsvis har samme løn og arbejdsvilkår
uanset geografi og arbejdsgiver
o. At grundlønnen for begge faggrupper bliver højere, dog fortsat med en forskel, der
afspejler forskellen mellem de to faggruppers uddannelsesniveau
p. At tillæg bliver højere, flere og tidssvarende
q. At kompetenceløft belønnes
r. At anciennitet belønnes
s. At rådighedstimer belønnes fuldt ud
t. At overarbejde kompenseres 1 til 1½ eller 2.
ARBEJDSVILKÅR:
u.
v.
w.
x.
y.
z.
æ.
ø.
å.

At pauser overholdes
At det koster arbejdsgiver, hvis ikke de kan overholdes
At pauserne skal være flere på lange vagter
At ferie- og omsorgsdage øges
At barn syg øges
At opkvalificering tilbydes i højere grad
At udvidede kompetencer fører til udvidede arbejdsområder og bedre vilkår
At vi er nok ansatte til at løfte opgaverne
At efterspørgslen på vores ydelser og services øges til fordel for samfundet

4. Sekundære undermål
a. Vi arbejder for, at ambulanceredder-faget og ST-faget giver patienter og
samfundet den bedst mulige service af højeste faglige standard inden for det
præhospitale område
b. Vi arbejder for at strømline samarbejdet med andre faggrupper i
sundhedssektoren for derved at optimere service til patienterne
c. Vi arbejder for, at vores fagområde og de to faggrupper, som er tilknyttet dette,
har den bedste viden og de bedste kompetencer inden for det præhospitale
område - det område, der vedrører at redde liv og hjælpe patienterne, inden de
når hospitalet.
d. Vi arbejder for, at Reddernes Fagforening bliver den stemme i den offentlige
debat, som bliver eksperterne på de præhospitale område, når politikere,
myndigheder og andre tager beslutninger på det præhospitale område.

