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Den historiske udvikling

• Det er kun et par årti`er siden at 
ambulancetjenesten var en ren transport af patienter

• Ambulancejournalen er også kommet indenfor de 
sidste 20 år

• Overbygningsuddannelsen som paramediciner er kun 
godt 10 år gammel

• Det præhospitale område generelt har gennemgået 
en rivende udvikling – og det stiller øget krav



Nutiden

• Ambulanceassistent

• Ambulancebehandler

• Paramediciner

• Krav om at en akutambulance som minimum 
bemandes med en ambulancebehandler

• Mange kompetencer i dag hviler på en lægelig 
delegation



Region Sjælland

• En anden organisatorisk opbygning end de øvrige 4 
regioner

• Organiseringen stiller ekstra store krav til 
ambulancereddernes kompetencer



Basisberedskabet



Avancerede præhospitale ressourcer



Fremtiden i Region Sjælland

• Akutbilernes rolle skal tænkes anderledes

• Akutafdelingerne er svært presset af mange 
patienter som udskrive 2-3 timer efter de er indbragt 
med ambulance

• Aflastning af akutafdelingerne kræver flere 
kompetencer og mere udstyr i ambulancerne



Akutbilernes opgaver i 
fremtiden

• Afslutninger på stedet; ”Vagtcentralens/AMK-lægens 
øjne på stedet”

• Interhospitale transporter med kategori 2a patienter

• Prioriteres til udrykninger med ambulanceleder 
funktion

• Behandlingspladsleder på større skadesteder

• Vi vil gerne bevæge os væk fra at akutbilen ”altid 
følger en ambulance”



Akutbilernes opgaver i 
fremtiden

• Bemande sundhedscentre

• Anvendelse af mobilt laboratorieudstyr

• Anvendelse af telemedicin til AMK-læge eller læge i 
akutafdelingen

• Rapid reaction force til politiet???



Advanced Paramedic

• Overbygning på paramedicinerkompetencerne

• Projekt over de næste par år

• Styregruppe og 2 arbejdsgrupper er i gang

• 40-50 advanced paramedic`s uddannes over de 
næste par år

• 12 starter allerede nu med 
lægeassistentuddannelsen på akutlægebilen



Hvordan kan vi øge 
kompetencerne

• Ved rekruttering af fremtidens ambulancereddere 
skal der tages hensyn til, at man uddannes på 
bachelor niveau

• Ambulanceassistent og behandler uddannelsen skal 
styrkes markant i det sundhedsfaglige indhold – en 
sundhedsfaglig grunduddannelse

• Paramediciner uddannelsen og dermed 
kompetencerne, på to eller flere niveauer

• Paramediciner (og måske behandler) bør have en 
selvstændig sundhedsfaglig autorisation



Spørgsmål og debat



Tak for opmærksomheden


