Holbergsgade 6
DK-1057 København K
T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Region Midtjylland
anknha@rm.dk

Svar vedr. ansøgning om dispensation fra bekendtgørelsen om
ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale mv.
Region Midtjylland har ved brev af 29. november 2018 forespurgt om mulighed for
dispensation fra § 3 i bekendtgørelse nr. 1264 af 9. november 2018 om ambulancer
og uddannelse af ambulancepersonale mv., hvoraf det fremgår, at en ambulance
bemandes med mindst to personer, som har gennemgået uddannelsen til
ambulancebehandler.
Region Midtjylland har oplyst, at man – såfremt det er muligt – i et ikke nærmere
præciseret omfang vil erstatte den ene ambulanceredder i ambulancen med en
anæstesisygeplejerske. Der er således tale om en generel dispensationsansøgning,
som ikke nærmere angiver, hvilke særlige omstændigheder der kunne begrunde en
dispensation fra bekendtgørelsens krav om bemanding af ambulancer.
Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for
Patientsikkerhed om en udtalelse vedrørende Region Midtjyllands henvendelse.
Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har afgivet en fælles udtalelse i
sagen. Det fremgår heraf, at det generelt er styrelsernes vurdering, at det er meget
væsentligt for patientsikkerheden, at begge personer, der bemander en ambulance,
er uddannet i og har væsentlig erfaring med præhospital behandling. Kompetencer,
som ambulancebehandlere skal kunne beherske, er beskrevet i bekendtgørelsens § 4:
§ 4. Ambulancepersonalet, jf. § 3, stk. 1, skal være i stand til at
1) iværksætte behandling med ambulancens udstyr som minimum i henhold til
bilaget, pkt. A,
2) håndtere et skadested, herunder udføre basalt redningsarbejde ved ulykke samt
have kendskab til frigørelsesmetoder,
3) beherske køreteknik, herunder udrykning og skånsom transport af akut
tilskadekomne, syge og fødende,
4) vurdere forskellige ulykkestyper og sygdomstilfælde for at kunne give korrekte
tilbagemeldinger, der sikrer en rigtig og tilstrækkelig assistance,
5) beherske forflytningsteknik, og
6) indgå i et korrekt samarbejde med øvrige deltagere i det præhospitale beredskab,
sygehusvæsen, politi samt redningsberedskab m.fl.
Elementer, der skal indgå i uddannelsen mhp. opnåelsen af ovenstående
kompetencer, er beskrevet i bekendtgørelsens § 5.
Anæstesisygeplejersker er primært uddannet til at varetage sygepleje til patienter
før, under og efter operationer, jf. bekendtgørelse om specialuddannelsen for
sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje (BEK nr. 395 af 07/04/2017), Bilag 1 og 2.
Selvom anæstesisygeplejersker i den forbindelse skal kunne beherske visse
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behandlingsformer af relevans for præhospital behandling (fx sikring af frie luftveje
og avanceret hjertestopbehandling på lægelig delegation), er de opgaver, de
uddannes til at varetage, og den sammenhæng, de uddannes til at indgå i, generelt
væsentligt forskelligt fra, hvad der gør sig gældende for ambulancebehandlere.”
De to styrelsen konkluderer på den baggrund, at styrelserne kan ikke anbefale, at der
generelt meddeles dispensation til, at anæstesisygeplejersker, eller andre
sygeplejersker i øvrigt, kan erstatte en ambulancebehandler, en person under
uddannelse til ambulancebehandler eller en ambulanceassistent i bemandingen af en
ambulance, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1-2.
Det er dog styrelsernes vurdering, at anæstesisygeplejersker besidder en række
kompetencer, der kan være relevante i den præhospitale indsats, og at en sådan
dispensation vil kunne gives i særlige tilfælde og efter konkret vurdering.
Dispensation bør forudsætte dokumenteret erfaring med præhospital behandling og
opnåede kompetencer svarende til dem, der angives i bekendtgørelsens § 4, i det
omfang de ikke er opnået gennem specialuddannelsen til anæstesisygeplejerske.
Det er endvidere styrelsernes vurdering, at der i hvert enkelt tilfælde bør indhentes
en sundhedsfaglig rådgivning til blandt andet vurdering af den fremlagte
dokumentation for de nødvendige kompetencer, så der altid tages konkret stilling til,
om bemandingen af ambulancen i den konkrete sammenhæng vil være tilstrækkelig
til, at opgaverne kan varetages på en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Sundheds- og Ældreministeriet har på baggrund af ovenstående udtalelse fra
Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed besluttet, at man ikke kan
meddele en sådan generel dispensation fra bestemmelserne i § 3 i bekendtgørelse nr.
1264 af 9. november 2018 om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale
mv.
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