
From:      Henrik Severin Hansen
Sent:       Fri, 20 Apr 2018 12:47:09 +0000
To:                        Anna Kyhl Gøtske;Færdselsstyrelsen
Subject:                VS: Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afholdelse af 
motorløb på bane TS20000-00164

Danske Regioner har modtaget forslag til ændring af bekendtgørelsen i høring. Danske Regioner har på det 
foreliggende grundlag hverken faglige som økonomiske bemærkninger.
Med venlig hilsen
Henrik Severin Hansen
Chefrådgiver
Center for Vækst, Erhverv og Regional Udvikling
(VERU)
Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
T 35298257
M 21152933
E hsh@regioner.dk

Fra: Færdselsstyrelsen [mailto:info@fstyr.dk] 
Sendt: 20. april 2018 13:20
Til: Færdselsstyrelsen 
Emne: Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane 
Venligst se vedhæftede. 
Med venlig hilsen
Anna Kyhl Gøtske
Fuldmægtig
Færdselsstyrelsen
Danish Road Safety Agency
Sorsigvej 35
6760 Ribe 

Tlf.: + 45 7221 8899
www.fstyr.dk
www.tbst.dk

Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

http://www.fstyr.dk/
http://www.tbst.dk/


From:                                 Sigrid Mai Spejlborg
Sent:                                  Mon, 23 Apr 2018 17:21:44 +0200
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Anna Kyhl Gøtske
Subject:                             Sv: Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afholdelse af 
motorløb på bane (MFVM Id nr.: 3566464)

Til Færdselsstyrelsen 
Miljø- og Fødevareministeriet har ingen bemærkninger til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
afholdelse af motorløb på bane. 

Venlig hilsen

Sigrid Mai Spejlborg
Student | Koncern Jura
+45 20 91 81 93 | simse@mfvm.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Departementet | Slotsholmsgade 12 | 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | mfvm@mfvm.dk | www.mfvm.dk
Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn 

Til: info@fstyr.dk (info@fstyr.dk)
Fra: Færdselsstyrelsen (info@fstyr.dk)
Titel: Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane 
Sendt: 20-04-2018 13:20:26

Venligst se vedhæftede. 
Med venlig hilsen
Anna Kyhl Gøtske
Fuldmægtig
Færdselsstyrelsen
Danish Road Safety Agency
Sorsigvej 35
6760 Ribe 

Tlf.: + 45 7221 8899
www.fstyr.dk
www.tbst.dk

Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fAdIg-000b1u-58&i=57e1b682&c=URARLaX7uAXGc9l5PXjfZ67NWQrf60m8GP6CWcQ8BIzQGYA-ldnz0QqSm4ByB-sTkaV2-MqviIRrV-hkWb-NZBEKXlXVegFAPsWMQwEITcm_DNLg9-80ES1_Ix1_L69wrmullj-3Z3qgTrdzPEjLSpXtmMSRHGGHOGL-cLT3I0zo8OoKTjismPF4T7SfahB-ybw9SKMg4k1a0WAUoDr2zf4k3QGgYkAgkDZzfCoNicE
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fAdIg-000b1u-58&i=57e1b682&c=oqZeXoLeBvukklH2GWq6iEO83M_LI-QzjZlk-pVHX5AZYdpRuJ4MLabrvpfYk8ZHIlUqgOrrheYtRf5qytXYSFdC0FkAZJ6XP1GeN-OrHtxlwju_-ZPZQNdjFr4w0YAw4GaParF8hRWcB4EdL4k2dw4NYOwHdnDWRsVaT2hdlJp7WLladvOFjT8sg4d86UDvunmi_YaEV5hGfRGcVLjvOvjMC-8umOLMgjCCaf7NJP4
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fAdIg-000b1u-58&i=57e1b682&c=UfXJ3vWmEp0iVZxax-srR6po25Q0I2hwRVLhhFRe8Ozygvp1DkNjQ-zQDwKJosvqQRPJBf7KAwOFIFwomIW7_RUgVZa4lYm7161_3hapyxC81R1M3R6ksf5rggOTBujKNlRzLD3Qc2570q5p5g_p7ruvQnSyPx6ppqwQyGAzcnp45KHtTBVwmxJLzmxOwtsWU_uiVxzdgjq0m0Sp-IdLkA8tMv7MVJj3ZPuOQJhaLZJ04IJS0-FzjaL5f5t3ZHsdOymcuMFpM7V3py6drXny5g
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fAdIg-000b1u-58&i=57e1b682&c=XN9l_KMI-gck4LhIJ24l93Lv83jKjjMmrWLoZMw2PyUN9KFXfKEj6JQMeIOpSpBEDZ8CaMNP9rAo2oZm2Vw_QOgIiIJDn2R4DuWN2i1d-OlQqN9R2OyDxNPofLd1mBU7_CA8ZJcigcbH1gc-RSr-ZpKI5yAyFiiVhvxEiRQSIFAGUdLpNJelspcFHqrlT-UENzXaJjeIHoG0jisFFImseTUjtCenrPpWk1oGF6IhhtTYvxoXAJFMNKOKZEwrEtZnnOZkXHYFUB-6EEvecVHVMw
http://www.fstyr.dk/
http://www.tbst.dk/


From:      Jan Hempel
Sent:       Tue, 24 Apr 2018 14:59:29 +0200
To:                        Færdselsstyrelsen
Cc:                        Anna Kyhl Gøtske
Subject:                SV: Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afholdelse af 
motorløb på bane

Til Færdselsstyrelsen.
Politiforbundet har ingen bemærkninger til ændring af bekendtgørelsen.
Politiforbundet jr.nr. 2018-00391.
På forbundets vegne - og med venlig hilsen

Jan Hempel
Forbundssekretær

H.C. Andersens Boulevard 38
DK-1553 København V

Tlf. +45 3345 5965
E-mail mail@politiforbundet.dk

Fra: Færdselsstyrelsen [mailto:info@fstyr.dk] 
Sendt: 20. april 2018 13:20
Til: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Emne: Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane 
Venligst se vedhæftede. 
Med venlig hilsen
Anna Kyhl Gøtske
Fuldmægtig
Færdselsstyrelsen
Danish Road Safety Agency
Sorsigvej 35
6760 Ribe 

Tlf.: + 45 7221 8899
www.fstyr.dk
www.tbst.dk

mailto:info@fstyr.dk
mailto:info@fstyr.dk
http://www.fstyr.dk/
http://www.tbst.dk/


From:      pol-nfae@politi.dk
Sent:       Mon, 7 May 2018 09:15:38 +0000
To:                        Færdselsstyrelsen;Anna Kyhl Gøtske
Cc:                        kos-Direktionssekretariatet@politi.dk;pol-
forkontor@politi.dk;jm@jm.dk;kbt@jm.dk;BBU001@politi.dk;CVV001@politi.dk;KML001@politi.dk;JPA001
@politi.dk;pol-nfae@politi.dk
Subject:                             VS: Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afholdelse af 
motorløb på bane

Færdselsstyrelsen
Vedhæftet sendes Rigspolitiets bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 
om afholdelse af motorløb på bane - Færdselsstyrelsens sagsnr. TS20000-00164.
Med venlig hilsen
Christina Bograd Bovin
Juridisk specialkonsulent

Rigspolitiet, Politiområdet
Nationalt Færdselscenter
Polititorvet 14
1780 København V
Mobil 25 66 62 84
E-mail CBB001@politi.dk
Web www.politi.dk
Facebook facebook.com/politi
Twitter twitter.com/rigspolitiet

Fra: Færdselsstyrelsen [mailto:info@fstyr.dk] 
Sendt: 20. april 2018 13:20
Til: Færdselsstyrelsen
Emne: Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane 
Venligst se vedhæftede. 
Med venlig hilsen
Anna Kyhl Gøtske
Fuldmægtig
Færdselsstyrelsen
Danish Road Safety Agency
Sorsigvej 35
6760 Ribe 

Tlf.: + 45 7221 8899
www.fstyr.dk
www.tbst.dk

Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fFcFU-000DTx-59&i=57e1b682&c=uX_aKUjco1kPCvlROgYt_S6dEvkaIvtE6ToxEOyj93Ww2qcv8wGyy1dt0tAgCKCkRtFwfI3mZ7TJWzSsN2QB02_ofSqBNL6GgHpQU40bV_qYngqEvbMdlMgMjzlPuNPqbyhDjsb8pyidxaZxG2-VWyJWYFVIUWqAUPqW7mI8yoXRh6wwb2f6tpfSUCe9nTK37MpEuL3zKRqsPPwK1UeXgaRGBxnsRM4p63UmrQ6N_GV_BmjByGx3uK-pa_Ri9t4VGYELThLMPNy_ViwWKW0IHK586VmyTbpRirOTv2CXVK0
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fFcFU-000DTx-59&i=57e1b682&c=RvPSSv1UTx84RJX0mYwHfrN7Pqqx9t9ZJ9YcRIyk7OxIDdCen_zbANnR8ITfGcpOcyqGJtkP_iII_k-kPkLF-MY7qab1xTz7vULdySxKnhrdWaSZ07IY6po8haWfb6n7C0TL88exzf8cqlI1ISNzRsHvUtKOFKtVMcdTVlVqLeMdHYnLpwjdFehf8-agFPevvzuUiGJ3zYprAEA5bAy7QSFNAk9VLQw2GBpoOUQh3Jk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fFcFU-000DTx-59&i=57e1b682&c=zHkLTV0eUl23vpBBROHMpsD-7V_CoWdrQyqaKOvWb3rmfkOke1WK8q1UhRUtUtXvh5Q-6sEqxvhVfu9VNH445chLhS0Ho8ofPLMCSq26PtbR2KU_FzbWEJCm-z_6sM0-KFxQaC0VK8lFUboha2nvMAV2WojJweYsiAvRu5oaxsXdsR6EfCW_du8-YLNBa-CN1KUQMw9OEQgL6U5DbEq2EeQJz4pCNSc53NV0lwta35I
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fFcFU-000DTx-59&i=57e1b682&c=lpDcRoKO4RE3qU37Aqh6JSs1Te_RDiNxqzid_JValC6-guyefiG-6WzB--FYhRsfFbPfddpRWA5DE2ynAP10etUJo3kR2kXlnWVWrV8smYBj6NIoe4nxDeQiJ9vs5gzlcW3lwdE7Ss6Twn4imyQ3KQ0YEmZtFA5KKrp7cSHro0JfiAYjBUpK9W9-KHMb17NZ03WkfLgqRRBo3xc84j8_CA1dWB7Rs4YOaTGm0v1as3U
mailto:info@fstyr.dk
http://www.fstyr.dk/
http://www.tbst.dk/




From:                                 Birgitte Kæstel
Sent:                                  Tue, 15 May 2018 13:03:02 +0000
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      ank@ftyr.dk;Korpslæge Samarit
Subject:                             Høringssvar - motorløb på bane - TS20000-00164

Kære Anna Kyhl Gøtske
Vi har følgende kommentarer og spørgsmål til nedennævnte bekendtgørelse:

1. Vores korrekte navn er Røde Kors i Danmark
2. Ifølge jeres høringsliste er vi benævnt Dansk Røde Kors i Hovedstaden – denne er en underafdeling 

af det landsdækkende Røde Kors i Danmark. Vi har samariterafdelinger spredt over hele landet og 
alle er organiseret under Røde Kors i Danmark 

3. Idet vi henviser til bekendtgørelsens §13 stk. 2 (nedenfor) ville vi høre, om vi kunne få en definition 
af det krævede faglige indhold af et samariterkursus – herunder det mindste, krævede 
kompetenceniveau. 

Bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane
§ 13 Stk. 2. Ved uddannet samarit forstås i denne bekendtgørelse en person, der har bestået prøve på et af
førstehjælpsorganisationerne godkendt kursus, minimum på niveau med de samariterkurser, der udbydes
af Dansk Røde Kors, ASF - Dansk Folkehjælp og Beredskabsstyrelsen.
Venlig hilsen
Birgitte Kæstel
Konsulent / samarit / National afdeling
Mobil telefon 2338 4431
Mailadresse bikas@rodekors.dk

mailto:bikas@rodekors.dk


From:      Camilla Skalbjerg Pedersen
Sent:       Thu, 17 May 2018 20:19:32 +0000
To:                        Færdselsstyrelsen
Cc:                        Anna Kyhl Gøtske;Danske Regioner;Jakob Schelde Holde (jsh@regioner.dk);Camilla 
Lund-Cramer;Jesper Thyge Johansen;Charlotte Barfod;Marie Thiellesen Bjerborg;Kirstine Vestergård 
Nielsen
Subject:                TS20000-00164, Høringssvar fra Region Hovedstaden ifm. udkast til bekendtgørelse 
om ændring af bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane

Til Færdselsstyrelsen
Se venligst vedhæftede høringssvar fra Region Hovedstaden.
På vegne af Jesper Thyge Johansen, Økonomichef,
Med venlig hilsen
Camilla Skalbjerg Pedersen
Specialkonsulent
Sektion for Ambulanceberedskab, Økonomi og Plan
Mobil: 24 82 26 01
Mail: camilla.skalbjerg.pedersen@regionh.dk
Region Hovedstadens Akutberedskab
Telegrafvej 5, opgang 2, 3. sal
2750 Ballerup
Tlf: 38 69 80 00
Web: www.regionh.dk/akutberedskabet

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, 
beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at 
videresende eller kopiere den. 

mailto:camilla.skalbjerg.pedersen@regionh.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fJPNn-000A4O-5x&i=57e1b682&c=j-4DbUgQSVKYu5EsQZOXZeZU3SDJo_0GEtGx3TzMk4yMQzzfWlcMF1TQa6xe6VewpVfGTeGRQr-5XefqEhOm-eCrL_7v1GuvicRGHIfVgvvqJlNej5j7eFFJbJer7qkKARE76fOcTKsKPD-xXMgdqCBoNAyn7e-RZKLVu8OmN3RWdrSYauphvslyNTzQvQV3J29S2Zb_B9G2hAZ0CybAVUyR5fwPA4HpDQeixyQMafE2_G22Um9hkln6D82uiG5z
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Færdselsstyrelsen 
e-mail: info@fstyr.dk 
cc: ankg@fstyr.dk 
 
 

Høringssvar fra Region Hovedstadens Akutberedskab – Udkast til bekendtgø-
relse om ændring af bekendtgørelse af afholdelse af motorløb på bane, jeres 
sagsnr. TS20000-00164 

I forbindelse med høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 
om afholdelse af motorløb på bane, finder Region Hovedstaden anledning til at frem-
komme med bemærkninger. 
 
Region Hovedstaden er bekendt med, at der tidligere har været afholdt en række mo-
torløb på bane, uden at Region Hovedstaden på noget tidspunkt er anmodet om at 
stille præhospitalt beredskab eller har modtaget henvendelser om det nærmere samar-
bejde. Region Hovedstaden bifalder derfor, at det med ændringen vil være muligt også 
at straffe juridiske personer for overtrædelse af regler for afholdelse af motorløb på 
bane jf. § 16, stk. 2, og 3. 
 
Region Hovedstaden ser desuden med tilfredshed på, at det i § 13, stk. 2, 2. pkt. nu 
præciseres, at ”Det ambulanceberedskab, der er ansvarlig for den tilstedeværende am-
bulance og det tilstedeværende ambulancemandskab, skal sikre sig, at 1. pkt. er iagt-
taget.”, nemlig at ”Den tilstedeværende ambulance og ambulancemandskabet skal op-
fylde kravene i bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale 
m.v.”.  
 
Generelt bekymrer det Region Hovedstaden, at arrangører af motorløb tilkøber private 
ambulanceberedskaber i den tro, at ydelsen matcher et regionalt præhospital ambulan-
ceberedskab. Ambulanceberedskab er i dag en opgave med så mange retningslinjer og 
krav til udstyr med videre, at Region Hovedstaden ikke anser det for muligt for mindre 
private ambulancefirmaer at kende alle disse. Uagtet der pr. 1. juli 2018 gælder samme 
krav til uddannelse af ambulancepersonalet i private ambulancefirmaer som for 
præhospitalt ambulancepersonale, og uagtet der måtte være indgået en samarbejdsaf-
tale med det private ambulancefirma, har Region Hovedstaden ikke en reel mulighed 
for at sikre, at privat ambulancepersonale har den fornødne uddannelse, eller at ambu-
lancen i øvrigt er indrettet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om am-
bulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. Således risikerer arrangører af 
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motorløb at købe en privat ambulance i den tro, at ”en ambulance er en ambulance”, 
og at det private ambulanceberedskab leverer den samme sundhedsfaglige kvalitet, 
som regionens præhospitale ambulanceberedskab. 
 
Endvidere bekymrer det, at private ambulancefirmaer ikke har mulighed for at kom-
munikere med hverken det præhospitale beredskab eller akutmodtagelserne via regio-
nens direkte kommunikationssystem, SINE-netværket, ligesom private ambulancefir-
maer heller ikke har adgang til lægefaglig rådgivning via regionens 112 AMK-Vagt-
central. Dertil kommer at visitationsretningslinjerne er komplicerede og løbende æn-
dres. 
 
Samlet set vurderes det, at der kan ske misforståelse – til skade for patienten – ved 
melding af en kritisk syg eller tilskadekommen patient, som det var tilfældet ved en 
konkret hændelse i 2014. Af hensyn til patientsikkerheden finder Region Hovedstaden 
det derfor absolut nødvendigt, at der foreligger en samarbejdsaftale, som fastsætter 
vilkårene for det private ambulancefirmas ageren, før ambulancefirmaet kan stille am-
bulanceberedskab til motorløb (og andre events i det hele taget). Det er efter Region 
Hovedstadens opfattelse samtidig af væsentlig betydning, at arrangører af motorløb 
ved, hvad de køber og får. Region Hovedstaden anvender på den baggrund vedhæftede 
paradigme for samarbejdsaftale, hvorfra følgende punkter skal fremhæves:  

1. Det private ambulanceberedskab må kun agere indenfor det fysisk afgrænsede 
område for eventen 

2. Det private ambulanceberedskab skal ringe 112 ved akut opstået sygdom, 
ulykke eller fødsel, der kræver præhospitalt ambulanceberedskab 

3. Hvis der skulle opstå et tidskritisk og uopsætteligt behov for at transportere en 
patient til et regionalt hospital på et tidspunkt, hvor regionens ambulancebe-
redskab ikke er til stede, og det vurderes at ville forsinke behandlingen af pati-
enten til skade for denne, hvis patienten afventer regionens ambulancebered-
skab, kan den private ambulance helt undtagelsesvist – og kun efter instruks 
fra 112 AMK-Vagtcentralens AMK-læge – køre patienten til det af AMK-læ-
gen anviste hospital 

4. Den private, delegerende læge har ansvaret for med omhu og samvittigheds-
fuldhed at sikre, at gældende regler i bekendtgørelse om ambulancer og ud-
dannelse af ambulancepersonale m.v. samt vejledning om medhjælp og dele-
gation er opfyldt 

5. Den delegerende læge skal som ansvarlig for kvaliteten af den sundhedsfag-
lige behandling underskrive samarbejdsaftalen sammen med den for ambulan-
cefirmaet tegningsberettigede person 

6. Arrangøren skal ved tilkøb af et privat ambulanceberedskab sende information 
om eventen til Region Hovedstaden sammen med kopi af gældende signeret 
samarbejdsaftale  

 
Af hensyn til patientsikkerheden og for at sikre mere ensartede rammer for og ydelser 
fra private ambulancefirmaer, skal Region Hovedstaden anbefale, at der fastsættes 
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nærmere formaliserede krav til samarbejdsaftaler på linje med kravene i Region Ho-
vedstadens paradigme til samarbejdsaftale. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jesper Thyge Johansen 
Økonomichef 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMARBEJDSAFTALE 

 

mellem 

 

Region Hovedstadens Akutberedskab 

Telegrafvej 5, opgang 2, 3. sal 

2750 Ballerup 

 

Og 

 

[samarbejdspartneren] 

 

om 

 

privat ambulanceberedskab til event



  1 

 

 

Definitioner 

Ved samarbejdsaftale forstås denne samarbejdsaftale med alle senere ændringer og 

tillæg samt bilag. 

 

Ved regional præhospital ambulance forstås et køretøj, der er indrettet til at 

befordre akut syge, tilskadekomne og fødende, og hvor der kan ydes visse former 

for behandling jf. BEK 431 af 18/05/16 om ambulancer og uddannelse af 

ambulancepersonale m.v., og som er en del af Region Hovedstadens præhospitale 

beredskab. 

 

Ved regionalt præhopitalt ambulanceberedskab forstås Region Hovedstadens 

ambulanceberedskab, som disponeres af 112 AMK-Vagtcentralen, jf. BEK 431 af 

18/05/16. 

 

Ved privat ambulance forstås køretøj fra et privat firma, der tilbyder beredskab, og 

som IKKE er den del af Region Hovedstadens præhospitale ambulanceberedskab, 

jf. BEK 431 af 18/05/16. 

 

Ved privat ambulanceberedskab forstås beredskab, som tilbydes af et privat firma, 

og som IKKE er en del af Region Hovedstadens præhospitale ambulanceberedskab, 

jf. BEK 431 af 18/05/16. 

 

Ved delegerende læge forstås [samarbejdspartnerens] delegerende læge. 

 

Ved event forstås alle former for begivenheder og arrangementer, eksempelvis 

koncerter, sportsbegivenheder og festivaler, politiske møder og konferencer m.v. 

 

Ved motorløb forstås motorløb jf. BEK 659 af 11/06/2010. 

  

Formål med samarbejdsaftalen 

Det er en regional opgave at levere præhospitalt ambulanceberedskab, jf. BEK 431 

af 18/05/16. Regionen Hovedstadens præhospitale ambulanceberedskab disponeres 

af 112 AMK-Vagtcentralen, og patienter meldes efter gældende retningslinjer til 

regionens hospitaler. 

 



  2 

 

Denne samarbejdsaftale fastlægger, i hvilket omfang [Samarbejdspartneren] må 

agere som privat ambulanceberedskab og behandle patienter, beskriver 

fremgangsmåde ved tilkøb af privat ambulanceberedskab samt præciserer ansvaret 

for den delegerende læge i forhold til sikring af kvaliteten af det private 

ambulanceberedskab. 

 

Fremgangsmåde ved bestilling af privat ambulanceberedskab 

Arrangøren af en event eller motorløb1, som ønsker at tilkøbe et privat 

ambulanceberedskab af [Samarbejdspartneren], sender information om eventen, tid 

og sted sammen med kopi af nærværende signerede samarbejdsaftale senest 14 

dage forud for eventen eller motorløb til akutberedskabet@regionh.dk. Ved 

henvendelse til Region Hovedstadens Akutberedskab benyttes dokumentet, der er 

vedhæftet som bilag til denne samarbejdsaftale. 

 

Ved events eller motorløb, som løber over flere dage, kan der sendes en samlet 

henvendelse.  

 

Omfanget af det private ambulanceberedskab 

[Samarbejdspartneren] stiller med privat ambulanceberedskab til private events og 

motorløb.  

 

Det private beredskab må i henhold til denne samarbejdsaftale kun agere inden for 

det fysisk afgrænsede område for eventen/motorløbet. 

 

Ved akut opstået sygdom, ulykke eller fødsel, der kræver præhospitalt 

ambulanceberedskab, herunder befordring til et regionalt hospital, er 

[samarbejdspartneren] forpligtet til uden ugrundet ophold at ringe 1-1-2. 

 

Ansvar for patientbehandling, journalføringspligt og transport til hospital 

Det regionale ambulancepersonale har selvstændigt ansvar inden for eget 

kompetenceområde i henhold til eksisterende vejledninger og instrukser og referer 

kun til AMK-lægen og i sidste ende ledelsen i Region Hovedstadens 
                                                
1 Ved afholdelse af motorløb med offentlig adgang skal der være en læge og en ambulance til 

stede. Den tilstedeværende ambulance og ambulancemandskabet skal opfylde kravene i BEK 431 

af 18/05/16. Den tilstedeværende læge og ambulance skal forud for løbets afholdelse være 

bekendt med regionens visitationsretningslinjer samt have aftale om det nærmere samarbejde med 

regionens præhospitale leder. 
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Akutberedskab. 

 

Det regionale ambulancepersonale har ansvaret for behandlingen af patienten ved 

ankomst til patienten. 

 

Hvis det private ambulanceberedskabs personale er påbegyndt behandlingen, har 

dette personale ansvaret for, at overdragelse til det regionale ambulanceberedskab 

finder sted. Det private ambulanceberedskabs personale har endvidere pligt til at 

journalføre den påbegyndte behandling, hvis personalet er autoriseret jf. 

Autorisationsloven (LBK nr. 990 af 18/08/17) eller handler som medhjælp efter 

lægelig delegation. 

 

Hvis der skulle opstå et tidskritisk og uopsætteligt behov for at transportere en 

patient til et regionalt hospital på et tidspunkt, hvor regionens præhospitale 

ambulanceberedskab ikke er til stede, og det vurderes at ville forsinke 

behandlingen af patienten til skade for denne, hvis patienten afventer regionens 

præhospitale ambulanceberedskab, kan [samarbejdspartnerens] private ambulance 

helt undtagelsesvist – og kun efter instruks fra 112 AMK-Vagtcentralens AMK-

læge – køre patienten til det af AMK-lægen anviste hospital. 

 

Ansvar for den delegerende læge 

Efter LBK nr. 990 af 18/08/17 om autorisation af sundhedsfaglige personer og om 

sundhedsfaglig virksomhed er [Samarbejdspartnerens] delegerende læge under 

udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, 

herunder ved benyttelse af medhjælp. [Samarbejdspartnerens] delegerende læge har 

jf. BEK 1219 af 11/12/09 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af 

medhjælp ansvaret for at sikre sig, at medhjælpen er kvalificeret til og har 

modtaget instruktion i at udføre opgaven. Den delegerende læge har jf. VEJL 115 

af 11/12/09 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation 

af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) pligt til at udvise omhu og 

samvittighedsfuldhed ved udvælgelse og instruktion af samt tilsyn med 

medhjælpen, og har således også ansvaret for med omhu og samvittighedsfuldhed 

at sikre, at BEK 431 af 18/05/16 er opfyldt. Derudover har den delegerende læge 

ansvaret for, at det private ambulanceberedskabs personale har kendskab til 

indholdet i denne aftale. Endelig har den delegerende læge ansvar for, at det 

private ambulanceberedskabs personale har kendskab til REFIL (Retningslinjer for 
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indsatsledelse). 

 

Nærværende samarbejdsaftale er gældende fra det tidspunkt, hvor den er signeret 

af alle parter til og med XX. 

 

 

Den      /       201x  

 

 

 

_____________________________  

For Region Hovedstadens Akutberedskab  

 

 

Den      /       201x Den      /       201x 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Tegningsberettiget                                     Delegerende læge 

[Samarbejdspart]                                       [Samarbejdspart] 
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Bilag til samarbejdsaftale mellem [samarbejdspartneren] og Region Hovedstadens 

Akutberedskab 

 

 

 

 

Henvendelse fra arrangøren til Akutberedskabet (arrangøren udfylder 

nedenstående) 

 

 

Arrangøren (Navn, adresse, e-mail og telefonnummer): 

 

 

Beskrivelse af eventen, herunder forventet antal deltagere: 

 

 

Tid og sted for eventen: 

 

 

Antal ambulanceberedskaber, der ønskes tilkøbt fra [samarbejdspartneren]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyldig, signeret samarbejdsaftale mellem [samarbejdspartneren]og 

Akutberedskabet sendes sammen med dette dokument til 

Akutberedskabet@regionh.dk senest 14 dage forud for eventen/motorløbet. 

 

 



From:                                 Ture Hansen
Sent:                                  Fri, 18 May 2018 06:47:36 +0000
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Anna Kyhl Gøtske
Subject:                             j.nr. TS20000-00164 - Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 
om afholdelse af motorløb på bane

Til Færdselsstyrelsen,
Hermed fremsendes Dansk Automobil Sports Unions høringssvar vedr. j.nr. TS20000-00164. 

Med venlig hilsen / Best Regards
Dansk Automobil Sports Union
Ture Hansen
Generalsekretær / Secretary General
Mobil: +45 61 70 74 74

Fra: Færdselsstyrelsen 
Dato: fredag den 20. april 2018 kl. 13.20
Til: Færdselsstyrelsen 
Emne: Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på 
bane 
Venligst se vedhæftede. 
Med venlig hilsen
Anna Kyhl Gøtske
Fuldmægtig
Færdselsstyrelsen
Danish Road Safety Agency
Sorsigvej 35
6760 Ribe 

Tlf.: + 45 7221 8899
www.fstyr.dk
www.tbst.dk

Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fJZAw-000F5e-4L&i=57e1b682&c=UsmKVbJNb_-MnIIh6hECRiZFpNqTI5Nc9h38Lec4X9ObfN9w01f8GZw4G0J7SaZoBCQOEC0mvxbG_yZ3_F7ZhmowynHsZJCfQ6-u5UGXdox3MG6KmOZKTJbHwBDRs-tnqBfg2sdcD-2CPMyjJ8o0GZCs1cBlZFpnWuotyFtf0ClZ-xbQj0PT4wxGqDh65kGjIMiARj9UHePhr5wfMpYnaA
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fJZAw-000F5e-4L&i=57e1b682&c=7oJm1lF__d5NvFTfNJcLjuUm1aJuCQ7RQh79SGqktxf_2DGnrJKRKqIh-ii-ZoXHNxCpOrHIM354qFZ_jmsFA6_ALc0Y2yS53qx4nreHr0kZqaUPuICLzl6AbmRpMqgD8QKAB4ev501-3ttzpbfznHY5b46i__DLODQctG7cExyYzFEb9sShfIg-3_5IzX0sDNzRx6GAqMBT8sOl9HlebORjjTpwxdjE3Qrt7gQqa8g
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fJZAw-000F5e-4L&i=57e1b682&c=vjEbXlWNKSxzILbjq1huUqL8iPcKXx7zTGTISdV6kxD1d5-TpCHYClz2l-iUB0socT2RXGHzT_fpTFNoFd-iCpYD9JqP2kBY-kbGQ_u_lhsFkuxy5GLWnTfj4JoUSWqykf1jLTBdOKOacoqxM4U1mYBbr93cJeqPaZwzlqqepk0Ch1TFoXrk1pIf4GvtLsb_nS2tibB8GZWK7IjmkM1KHGwD8HroA_NGe9mpzfg1y_E
http://www.fstyr.dk/
http://www.tbst.dk/


DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 
Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark 

 
                                                     
                                                                                                                                 Affiliated to FIA 

Tlf. +45 43 26 28 80      •    dasu@dasu.dk    •    www.dasu.dk    •    Bank: 5032  0001240983 

 
 

18. maj 2018 
 

Dansk Automobil Sports Unions (DASU) høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om 
afholdelse af motorløb på bane, j.nr. TS20000-00164. 

DASU hilser den forslåede ændring af bekendtgørelsen velkommen og er særligt tilfredse med, 
at det i § 13, stk. 3 & §13, stk. 4, punkt 2 præciseres, at det er ambulanceberedskabet, der er 
forpligtet til at sikre, at lovgivningen overholdes og at disse kan straffes såfremt det ikke 
overholdes. 

DASU ønsker dog samtidigt at gøre opmærksom på, at de nuværende regler i §13, hvor der 
bl.a. står:  ”…Ved motorløb med offentlig adgang skal der desuden være en læge og en 
ambulance til stede.” pålægger det frivillige foreningsliv i motorsporten en uacceptabel høj 
økonomisk omkostning uden at der tages hensyn til arrangementernes karakter. 
Til hovedparten af vores klubbers arrangementer er der kun få hundrede tilskuere og der tages 
ofte ikke entré, men omkostningen til ambulancen ligger i gennemsnit på ca. kr. 18000 for en 
løbsweekend. Dette forhold dræner økonomisk det frivillige foreningsliv og skader sporten 
som helhed. 
DASU har derfor et stort ønske om, at der i bekendtgørelsen etableres et alternativ til kravet 
om ambulance ved løb med offentlig adgang og vi foreslår, at der i §13 stk 1 indføres følgende 
passus (markeret med rødt): 
 ”§13… Ved motorløb med offentlig adgang skal der desuden være en læge og en ambulance til 
stede. [Ambulancen kan erstattes af et fast etableret rum/lokale (”Medical Center”) med 
samme udstyr som ambulancen].” 
Der vil med dette alternativ fortsat skulle være en læge tilstede, hvilket vi finder af afgørende 
betydning, men klubberne vil have mulighed for at foretage en økonomisk investering i lokale 
og udstyr, og dermed undgå de høje løbende omkostninger til ambulanceselskaber uden at gå 
på kompromis med sikkerheden.  

 
Dansk Automobil Sports Unions (DASU) er hovedorganisation for al organiseret bilsport i 
Danmark. DASU arbejder målrettet på at styrke det frivillige foreningsliv i sporten, da det dels 
skaber bedre resultater og oplevelser for vores udøvere, og dels er fællesskabet i foreningerne 
med til at skabe en grundlæggende tillid og tryghed til andre mennesker, som er helt 
uvurderlig i det danske samfund. 
 

Med venlig hilsen 
Dansk Automobil Sports Union 
 

Ture Hansen 
Generalsekretær 

 



From:                                 Claus Eckhausen
Sent:                                  Fri, 18 May 2018 09:48:46 +0000
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Anna Kyhl Gøtske
Subject:                             Høringssvar J.nr. TS20000-00164

Hermed vores bemærkninger.
God pinse
Venlig Hilsen/Mit freundlichen Grüssen/Best Regards

Claus Eckhausen 
Stationsleder Ambulix. 
Mobil: +45 30 50 09 11
Alarm: +45 70 23 09 11
www.ambulix.dk





From:      Jakob Schelde Holde
Sent:       Fri, 18 May 2018 14:28:23 +0000
To:                        Færdselsstyrelsen
Cc:                        Anna Kyhl Gøtske;Thomas I. Jensen;Camilla Skalbjerg Pedersen;Pernille Skafte
Subject:                Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
afholdelse af motorløb på bane (j.nr. TS20000-00164)

Til Færdselsstyrelsen
Danske Regioner bifalder, at det med ændringen af bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane vil 
være muligt også at straffe juridiske personer for overtrædelse af regler for afholdelse af motorløb på bane.
Danske Regioner er opmærksom på, at Region Hovedstaden har sendt et selvstændig høringsbidrag og vil 
gerne tilslutte sig budskabet om, at det er vigtigt for patientsikkerheden, at det private 
ambulanceberedskab har indgået en formaliseret samarbejdsaftale med regionen, således at der er klarhed 
om vilkårene for det private ambulancefirmas ageren.
Danske Regioner er enig i styrelsens vurdering af, at bekendtgørelsen ikke vil medføre merudgifter for 
regionerne.
Med venlig hilsen
Jakob Schelde Holde
Seniorkonsulent 
Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
M 22 40 62 02
T 35 29 83 60
E jsh@regioner.dk

mailto:jsh@regioner.dk


From:                                 Karen Geismar
Sent:                                  Fri, 18 May 2018 13:38:56 +0000
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Anna Kyhl Gøtske
Subject:                             Høringssvar til bek om afholdelse af motorløb

Hermed høringssvar fra Sundhedsstyrelsen 
Venlig hilsen
Karen Geismar
Specialkonsulent
Tandlæge, ph.d.
T (dir) +45 7222 7882
kge@sst.dk
Sundhedsstyrelsen
Evidens, Uddannelse og Beredskab
Islands Brygge 67
2300 København S
T +45 7222 7400
sst@sst.dk

mailto:kge@sst.dk
mailto:sst@sst.dk


 

 

 

18. maj 2018 

 

Sagsnr. 4-1410-63/1/ 

Reference kge 

T 72227882 

E  enhedeub@sst.dk 

 

Færdselsstyrelsen  

 
Att. Anna Kyhl Gøtske 

Sundhedsstyrelsens høringssvar til bekendtgørelse om afholdelse af 

motorløb  

Sundhedsstyrelsen har følgende bemærkninger til bekendtgørelse om ændring 

af bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane. 
 

I henhold til § 13 stk. 3 i ambulancebekendtgørelsen1 fremgår det, at bestem-
melsen i § 2, stk. 1, finder anvendelse fra den 1. juli 2018 for ambulanceperso-

nale på private ambulancer, der ikke indgår i regionernes præhospitale bered-
skab, og som ikke er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 659 af 11. juni 

2010 om afholdelse af motorløb på bane. Det medfører, at kravene til private 
ambulancer, herunder ambulancebemanding vil skærpes efter denne dato.  

 
Desuden pågår der et arbejde med at justere ambulancebekendtgørelsen2 og det 

kan forventes, at der udstedes en revideret udgave.  
 

Med venlig hilsen 
 

 
Karen Geismar 

Specialkonsulent 

                                                   
1 Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale mv. (nr. 431 af 18. 
maj 2016) 



From:                                 Jonas Nygaard Nielsen
Sent:                                  Fri, 18 May 2018 13:04:22 +0000
To:                                      Færdselsstyrelsen;Anna Kyhl Gøtske
Subject:                             Mærket j.nr. TS20000-00164.

Hermed fremsendes høringssvar fra Danmarks Motor Union (DMU) vedr. udkast til bekendtgørelse om 
ændring af bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på

DMU har gennemlæst de fremsendte dokumenter og imødekommer den foreslåede ændring af bekendtgørelsen 
og er særligt tilfredse med, at det i § 13, stk. 3 & §13, stk. 4, punkt 2 præciseres, at det er ambulanceberedskabet, 
der er forpligtet til at sikre, at lovgivningen overholdes og at disse kan straffes såfremt det ikke overholdes.

I lighed med forbundet for bilsport DASU, ønsker DMU at der kigges på de nuværende regler i §13, hvor der bl.a. 
står: ”…Ved motorløb med offentlig adgang skal der desuden være en læge og en ambulance til stede.” Dette er 
en regel, som i dag pålægger DMU’s foreninger i motorsporten høje omkostninger uden at der tages hensyn til 
arrangementernes karakter.

Til information kan vi konstatere at der ligeledes til hovedparten af vores klubbers arrangementer, kun er få 
hundrede tilskuere og at der ofte ikke tages entré, men omkostningen til ambulancen ligger i gennemsnit på ca. 
kr. 20-25.000 for en løbsweekend. Dette forhold dræner økonomisk det frivillige foreningsliv og skader sporten 
som helhed.

Som et alternativ til bekendtgørelsen, kan der gives mulighed for at en klub kan fravige kravet om ambulance ved 
løb med offentlig adgang. Vi foreslår derfor at der i §13 stk 1 indføres følgende passus: ”§13… Ved motorløb med 
offentlig adgang skal der desuden være en læge og en ambulance til stede. Ambulancen kan erstattes af et fast 
etableret rum/lokale (”Medical Center”) med samme udstyr som ambulancen.”

Med dette alternativ, vil der fortsat være en læge tilstede, hvilket har afgørende betydning, men klubberne vil 
kunne foretage en økonomisk investering i lokale og udstyr, og dermed undgå de høje løbende omkostninger til 
ambulanceselskaber uden at gå på kompromis med sikkerheden. Det vil samtidigt også højne sikkerhed 
(beredskabet) ved løb og træning uden offentlig adgang, da udstyret vil være tilgængeligt ved klubbens 
aktiviteter.

Danmarks Motor Union (DMU) er hovedorganisation for al organiseret motorcykelsport i Danmark. DMU arbejder 
for at være den førende organisation for motorcykelsport og powerboat sport i Danmark. DMU ønsker at fremme 
og udvikle motorcykelsport og powerboat sport, på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for 
kørere, ledere, instruktører, officials og klubber. Ligeledes ønsker DMU at fremme Touring (gademotorcykler) i 
Danmark ved at samarbejde med MC Touring foreninger.

Sporten udfoldes af DMU’s foreninger, som igennem deres fællesskaber understøtter DMU’s arbejde med 
udøvelse af en sport hvor der er fokus på sikkerhed, ansvar og respekt.

Med venlig hilsen / Best Regards
Jonas Nygaard
Generalsekretær/ Secretary General
Danmarks Motor Union
Mob.: (+45) 4044 9554
www.dmusport.dk

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fJf3Z-000FNf-3T&i=57e1b682&c=QKIOIUYtspM3m4FRCTVtuLAisSFNjJu_eXhRGtMiKO-Tw2drVFVmJqRcNFI8-MPrarTI0k3T61VE4zBwf2SEDSao12VHRhbDSOBKIUuyP5lMovVf3TraTrvdw1sFdIfRQIrPt26sxP74hhHy-Gafs4RT6Yr9D36UA0rA4U4AcuY2wFr5Sw8RvRSKU29N326PfUHiKXlriHSrLWv4sIpthvvMlca_jl_sdus4A7-nQjE


Fra: Færdselsstyrelsen [mailto:info@fstyr.dk] 
Sendt: 20. april 2018 13:20
Til: Færdselsstyrelsen 
Emne: Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane 
Venligst se vedhæftede. 
Med venlig hilsen
Anna Kyhl Gøtske
Fuldmægtig
Færdselsstyrelsen
Danish Road Safety Agency
Sorsigvej 35
6760 Ribe 

Tlf.: + 45 7221 8899
www.fstyr.dk
www.tbst.dk

Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fJf3Z-000FNf-3T&i=57e1b682&c=5aKszQXIo8wtHcrWlxJW48sqpkk7EYOKw_ayRSY8owa-ru7ELvPy9nj2tA12PWHmXkgF7JvYpGv03GZbjrsUkjDgLEMudlthAzAfotQgTut-HnC-lQi9mBELDuXEWOJ1VyabxurQlGrMZ7-yhEI6RZVATLf_nOXkvUX8iONC_RFUFo_c9_agXS-JdaOuSDarjSWXd81AnaFK2RIBFp2uv8Rf8aJeXZN50QIH1E7ouVw23xwq2qNipfw4PqJbzAV_
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fJf3Z-000FNf-3T&i=57e1b682&c=ND9nZbyr4WO5I6DTofZ-d_UixSqlAmYhHNDTNDoBah-kqGGFG629CUgwbbceqD5V9wAtzAhBnnklCulUSfwqj8zApVPnodHKte2qMuuwE51rc3U4vAHr6jW9CcxpPo1KLMEmuaQxogErOWBd2hocOcTtT4uCWVUGg4imv9DoYpQzpwCLwYtB35AsC5FJX8EKOk5UuY1UHxgH3X3PuuHKA0JVvGWS-R87CcPWMydDN1T2_K5qLkyMDkGkSfAqec7HSxiwkV0NBaj_l0RMFdtdOg
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fJf3Z-000FNf-3T&i=57e1b682&c=t0ezCZTnWXk4Uf7s-lIKsA7ObgPcGRLNQveXa4xuJf6-TE_tQlgR9rKPPzOnQodpJYgSvWS7MV2n3CsDnKB0Mxjvm46lqvI9jwqdAHd90tEBY8KbP66GZjqJhYDxKjWe8VtQKoG7FyAAENOH8funLtnNIYXCbscDv4Pv2mzTcjUihBc9tX3w_fr1FllZMQ8nc6RzDXxs6VYpd6w0Zj60Ym9OkPrWp8IT03F-qDc1-DZGNh6KaJGRuM4aUu0Iugzr
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fJf3Z-000FNf-3T&i=57e1b682&c=OHr4ZW4tK4YZgjLf0bsFThQCMg4bp6ojg6onkv8_7gDEnKB7fu_fYMvbiGhbqZwXxMFodnhLQU82zwqs-G8z8uFzkBGWJX1wFukA8ZJQHfP5UL-jW3Jn9CiOcq2EWW69mwhQh1kABYRDZE9z0UNBeQmgdtw8Y_X0t-RNStQRGgBuM7b7nfs0fUBEvzJtDoXWoG2hUmjtY9wKPXNQh3J3w25M6yfxybIpgf7yFsmp-XM
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fJf3Z-000FNf-3T&i=57e1b682&c=C0PTAuIrjovtYk0uEBJzhj0MsFDYQleScD1WJh-T5qZfRESCZ21qmo5-TnsPFp_zTBfQGefvmWnj5TnAKWPn6ytAYrn5WRgiHjm7uDrI_i6b5IQSvZHiGZvT9m5iP0_b3TFKm2uah6v2zsFGPEPDpIxlSZ74ZWOj7tYtrVjZmCxMXykuVCMfS-KMS4VUvfugMZ3RbxbdCzTWxVQoX23IYCSeJbwZ45Lc87WAPI7GF1kx3whIEBWD92DKXNIScYhv
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fJf3Z-000FNf-3T&i=57e1b682&c=l7qQaps38ZqZVxpMAf8hUsbEV4cYKQwXsZ9S6JBzlP7mN5SwfNUH4AEO5ZQgGS8yj5qQT5jGPVQMXmfNkvHtt1eTHTpHv3gY8Ap-sfglVJyIdoJt3INbekYr59xd_GyGNZyfVOCjdik2pluMd2DD7G4T0oUE_x2inhIe0ihbErAp3yOJdOI4wkpknhB6JIq7ZCR70iUKqpnFv6OdQZlE380phCyeIq9b3yiY-zAyOU9DldKa_NuLUyRgMULT_4OF
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