
København, den 6. januar 2020  

Til 

Sundhedsstyrelsen  

Center for Planlægning  

specialeplanlaegning@sst.dk 

  

Svar på høring om ”Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået 
sygdom og skade”  

Dansk Præhospital Selskab hilser sundhedsstyrelsens udkast Gl en anbefaling for en 
sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skader velkommen. 

Overordnet sGller Dansk Præhospital Selskab sig enige i udkastet med følgende kommentarer. 

• Anbefalingen om en bacheloruddannelse for paramedicinere bør fremgå som en stærk 
anbefaling. For at kunne honorere fremGdens krav Gl ambulancereddere/paramediciner vil et 
generelt uddannelsesløL være nødvendig for at sikre en Glstrækkelig faglighed og viden.  
Uddannelsesniveauet for paramedicinere bør løLes Gl en reel sundhedsfaglig 
bacheloruddannelse på niveau med sygeplejerskerne. Der kan med fordel sGlles krav om en 
periode med supervision ved en allerede uddannet professionsbachelor i paramedicin eLer 
endt uddannelse, i sGl med de nyuddannede lægers KBU-forløb. 
Der bør etableres et opkvalificeringsforløb der sikrer at allerede uddannede paramedicinere 
kan løLes Gl bachelorniveau hvis deQe ønskes. 

• Rapporten bør lægge vægt på at paramedicinere i større omfang kan varetag interhospitale 
transporter samt være bindeled mellem primær sundhed og sygehusene med mulighed for point of 
care tesGng og avanceret telemedicinsk behandling Gl gavn for de kroniske syge paGenter. I 
særdeleshed set i lyset af at faggruppen nu er autoriseret og forhåbentlig løLes Gl 
professionsbachelorniveau.  
  

• Det anbefales at de lægelige ressourcer der er Glstede præhospitalt dedikeres Gl de opgaver hvor 
der er dokumentaGon for at en sådan ressource gør en forskel for paGenTorløbet. Her kan konkret 
nævnes post-resuscitaGonsfasen hos paGenter der har haL hjertestop 

• Dansk Præhospital Selskab ser opreQelsen af et lægeligt speciale i akutmedicin som en markant 
styrkelse af behandlingsGlbuddet Gl akut syge paGenter. Med udviklingen i de præhospitale opgaver 
bør denne speciallægegruppe på sigt, når specialet er fast forankret i akutmodtagelserne, tænkes 
ind i bemandingen af akutlægebilerne, da akutmedicineren kommer Gl at have den største 
berøringsflade med de akutmedicinske paGenter sammenlignet med de andre lægelige specialer.  

På bestyrelsens vegne.   
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Peder Ersgaard, Formand og Morten Lindkvist, Talsperson
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