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Dansk Sygeplejeråds høringssvar over udkast til bekendtgørelse 
om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. 
 
Tak for muligheden for at kommentere på høringen vedrørende ud-
kast til bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulance-
personale m.v.  
 
Dansk Sygeplejeråd har bemærket, at man med det nye forslag til be-
kendtgørelse, ved overførsel af en patient fra et hospital til et andet 
kan erstatte én af de personer der bemander ambulancen med en 
læge eller anæstesisygeplejerske, jf. ny §2, stk. 2.  
 
Dansk Sygeplejeråd vil dog gerne understrege, at ændringen af be-
kendtgørelsen ikke må føre til forringelser i kvaliteten, når der over-
flyttes alvorligt syge patienter fra et hospital til et andet, hvor anæste-
sisygeplejersker, som det er i dag, deltager som tredje ledsager. 
 
Det er afgørende at der opretholdes et højt kvalitetsniveau i transpor-
ten af alvorligt syge patienter. Det betyder blandt andet, at der er til-
strækkeligt fagligt kompetent ledsagerpersonale til stede. Det er helt 
nødvendigt for, at opretholde patientsikkerheden og sikre det ledsa-
gende personale bedst mulige rammer under transport, hvor arbejds-
vilkårene oftest er vanskelige.  
           
Dansk Sygeplejeråd er desuden kritiske overfor, at man med be-
kendtgørelsen vil give paramedicinere beføjelse til etablering og op-
retholdelse af frie luftveje med larynx device. At instrumentere luftve-
jene kan i yderste konsekvens være livstruende, for eksempel i til-
fælde, hvor patienten ikke er ved bevidsthed. Det er et indgreb, som 
kræver rutine, og det bør derfor fremgå af bekendtgørelsen eller bila-
gene hertil, hvornår paramedicinere får rutinen i netop luftvejshåndte-
ring. 
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