
 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 30. november 2017 stillet følgende 

spørgsmål nr. 253 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Susanne Eilersen (DF). 

 

Spørgsmål nr. 253:  

”I følge et indslag på P4 den 28. november 2017, kunne fællestillidsmanden fortælle, 

at der er stor forskel på de retningslinjer en ambulanceredder/paramediciner har i de 

forskellige regioner. Kan ministeren på den baggrund oplyse indholdet af retningslin-

jerne i de 5 regioner, og er ministeren indstillet på at ændre og/eller ensarte retnings-

linjerne, bl.a. for at sikre patienternes sikkerhed i hver enkelt region?” 

 

Svar: 

Til brug for min besvarelse af spørgsmålet har ministeriet anmodet Danske Regioner 

om bidrag.  

 

Danske Regioner har oplyst følgende:  

”Hver region har udarbejdet instrukser, der gælder for ambulancepersonale hos dem 

selv og deres leverandører. Leverandørerne har også udarbejdet instrukser. Der fin-

des for eksempel instrukser for kommunikation, organisation, hygiejne, medicinin-

strukser samt aktionsdiagnose- og symptomspecifikke instrukser. Instrukserne følger 

vejledningerne fra styrelserne under Sundheds- og Ældreministeriet.  

 

For at sikre den praktiske anvendelighed for ambulancepersonalet – og dermed pati-

entsikkerheden – er der ofte behov for at tilpasse instrukserne til de regionale for-

hold; blandt andet sammensætningen og organiseringen af det samlede præhospitale 

beredskab i regionen samt den regionale sygehusstruktur, demografi og infrastruktur. 

 

Behovene for lokal og regional tilpasning kan blandt andet hænge sammen med 

transporttid til nærmeste akutsygehus, sikring af hurtig visitering til det sygehus, der 

er mest relevant på grundlag af patientens symptomer og afprøvning af nye interven-

tioner i mindre skala med henblik på faglig udvikling.  

 

Hvad angår forskelle mellem regionerne i hvilke behandlingsopgaver, som henholds-

vis ambulancebehandlere og paramedicinere skal kunne foretage, henvises til Danske 

Regioners svar på SUU alm. del spørgsmål 252.”  
 

Jeg kan henholde mig til Danske Regioners bidrag.  
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