
 

Ge covid-ersättning till alla 

Personalen inom Region Norrbotten har gjort ett enormt arbete under större delen av 

2020, en extra insats som är fortsatt pågående och ökande när vi går in i 2021. 

Det är frågan om en verklig omställning för att möta behovet under covid-19-pandemin där 

personalens kunskap använts till sitt yttersta och samtidigt snabbat på utvecklingen av nya 

vårdformer. Man har tvingats arbeta i en situation med stor osäkerhet, där 

uppfinningsrikedomen att tackla brist på utrustning och material inte haft några gränser. Detta 

har berört alla anställda, speciellt på sjukhus och på hälsocentraler. Därför menar vi att alla 

medarbetare ska få ta del av särskild ersättning med anledning av coronapandemin.  

Personal på IVA har fått mycket uppmärksamhet. De vårdar de svårast sjuka patienterna, 

många åt gången och vissa länge. En del personal har flyttas till IVA-avdelningar från sina 

ordinarie arbetsuppgifter vilket inneburit en stor förändring från det man är van vid.  

Ambulansen och akutmottagningar på sjukhus har fått ta en stor del med mottagande och 

transporter. Dessa grupper pekas ut som förtjänta av den särskilda ersättningen. Samtidigt har 

vi alla de som arbetar kring patienterna innan de ens kommit till sjukhusens avdelningar.  

Hälsocentralerna runt om i länet är det första stället människor söker vård på. Där har 

mottagande och transport skett utan att alltid veta om det är covid-smitta man har att göra 

med. Med dålig tillgång till skyddsutrustning och utan speciallokaler att ta emot misstänkt 

smitta i har personal, oavsett vad de i vanliga fall arbetar med, alla fått vara en del av 

pandemiarbetet. Rotera på nya arbetsuppgifter, täcka upp på extra skift, lära sig nya saker för 

att både kunna ta emot covid-patienter och upprätthålla den vanliga verksamheten. Det 

handlar om sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, lokalvårdare, vaktmästare, 

rehabpersonal, administratörer. Alla har påverkats på ett sätt som varit långt mer oförutsägbart 

än sjukhusvården.  

Ingens arbete är mer viktigt än någon annans. Alla har haft en roll att fylla. Mitt i den tragedi 

en pandemi innebär har vården samtidigt utvecklats i rasande fart som kommer att bestå även 

efteråt. Detta tack vare all personals insatser.  

Vi kan inte orsaka splittring inom personalgrupper genom att ge till några men inte till andra. 

All personal i Region Norrbotten förtjänar att uppmärksammas för deras insats. 
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