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1.

Status beredskabs struktur

Åben sag

Sagsnr: 14/13
Forvaltning: Beredskabscent
er Frederikshavn
Sbh: elol
I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har Kommunernes Landsforening (KL) indgået en
Besl.
aftale med regeringen om, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skal have etableret opkomp: Beredskabskommissio
mod 20 beredskabsenheder organiseret i tværkommunale samarbejder. De op mod 20 nyenen

Sagsfremstilling

enheder skal erstatte de nuværende 86 beredskaber.
Med afsæt i at få det stærkeste operative beredskab og samarbejde arbejdes der i Nordjylland
med en model, hvor der etableres 1 fælles beredskabsselskab med 4 underliggende klynger:

Figur: grafisk opstilling af model 1-4-11, Jammerbugt kan geografisk placeres i klynge, midt, nord
og vest.
Der er nedsat 3 arbejdsgrupper, der ser nærmere på indhold og fordeling af henholdsvis
myndigheds-opgaver, operative opgaver og vagtcentral. Der nedsættes desuden en HRarbejdsgruppe, der skal arbejde med de personalemæssige processer, herunder MEDinddragelse m.v. Endelig er der nedsat en styregruppe, der samler trådene og drøfter jura og
økonomi.
I arbejdsgrupperne og styregruppen sidder repræsentanter for kommunerne og de nuværende
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beredskaber.
I arbejdet med ny struktur for beredskabet i Nordjylland indgår kortlægning af ressourceforbrug,
kortlægning af opgaveporteføljer, finansieringsmodel, afregningsprincipper mv.
Der arbejdes endvidere med at fastlægge den helt rigtige fordeling af opgaver mellem det fælles
selskab, de 4 klynger og de enkelte kommuner. Det forventes dog, at ansvaret for
tilrettelæggelse og udførelse af myndighedsopgaverne placeres i de 4 klynger. Forslag til endelig
model forventes at være klar i april 2015.

·
·
·

Der skal i konstruktionen af det nye beredskab lægges vægt på:
At responstiden må ikke forringes
At nye teknologier og muligheder udnyttes
At nærværet i brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling bevares.
Arbejdet med den nye beredskabsstruktur pågår kontinuerligt og der vil på mødet gives en kort
orientering om status på processen.

Indstilling
Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Beredskabskommissionen den 9. januar 2015
Der er lagt op til at det bliver et fælles beredskab med 4 klynger og 11 kommuner
Frederikshavn er med i klynge Nord sammen med Læsø, Hjørring Brønderslev og måske
Jammerbugt.
Det forventes at der er en beslutning i april.
Frederikshavn har spillet godt med i de grupper der er nedsat.
Orienteringen taget til efterretning
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2.

Kort orientering nødbehandlere - kommissionens rolle?

Sagsfremstilling
Region Nordjylland har rette henvendelse til Frederikshavn kommune, med
forespørgsel om oprettelse af akutbils ordning i Skagen. Henvendelsen kommer fra
Region i forbindelse med nedlæggelse af Akutbilen i Skagen pr. april 2015.

Åben sag
Sagsnr: 14/13
Forvaltning: Beredskabscenter
Frederikshavn
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

Når en nødbehandler rykker ud efter et udkald fra Region Nordjyllands AMKvagtcentral, arbejder nødbehandleren med ansvar fra Region Nordjylland, og de
kompetencer som nødbehandleren anvender under udrykningen, sker på
delegation af Region Nordjyllands præhospitale leder.
Der har været et indledende møde mellem Beredskabet og Regionale præhospital
enhed den. 8. december 2014, på mødet oplyste regionen omkring deres tanker /
visioner for en nødbehandler ordning i Skagen og i Region Nord generelt.
Regionen ønsker at give borgerene et tilbud om hjælp og behandling i de tilfælde
hvor der er lang ventetid på ambulancen, ligeledes skal ordningen bidrage til at
bevare borgernes tryghed i forhold til den præhospitale indsats.
Ordningen som stilles i forslag af regionen er en 24/7 model, hvor
deltidsbrandmænd i det lokale brandvæsen uddannes og bemander
nødbehandlerbilen.
Oplægget er at brandmændene i ordningen, får en overbygningsuddannelse til der
brandmandsuddannelse, med specielle kompetencer indenfor tilskadekomst og
medicin/sygdom.
Uddannelsen har en varighed af 37 timer (1 uge) og skal gøre nødbehandleren i
stand til at yde den kvalificerede basale hjælp for borgeren til ambulancen er
fremme.
Det forventes at Nødbehandleren skal rykke ud 3 – 6 gange pr. måned. Regionen
ønsker at ordningen skal træde i kraft april 2015.
Nødbehandlerordninger er kendt fra Sjælland, der i flere år har benyttet sig af
nødbehandlere i det præhospitale led. Erfaringer herfra kan læses i bilag.
En aftale om en nødbehandler ordning mellem Regionen og kommunens
redningsberedskab kan indgås med hjemmel i beredskabslovens § 13, aftalen skal
jf beredskabsloven godkendes af kommunalbestyrelsen.
§ 13. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med en anden kommunalbestyrelse,
med private
redningsvæsener eller med andre om at udføre opgaver inden for kommunens
redningsberedskab.
Aftalen skal fremgå af delplanen for det kommunale redningsberedskab, der indgår
i
kommunalbestyrelsens samlede plan for kommunens beredskab, jf. § 25,
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stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan endvidere indgå aftale med Beredskabsstyrelsen
om, at det statslige regionale redningsberedskab udfører opgaver inden for
kommunens redningsberedskab.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med foreninger, organisationer og
private personer
om, at disse bistår ved udførelsen af opgaver inden for kommunens
redningsberedskab.
Beredskabskommissionen varetager forvaltningen af det kommunale
redningsberedskab og indstiller jf. vejledningen for beredskabskommissionen, om
indgåelse af aftaler i henhold til beredskabslovens § 13, stk. 1 eller 2, for
kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Beredskabschefen indstiller til beredskabskommissionens at punktet drøftes og
tages til efterretning

Beslutning Beredskabskommissionen den 9. januar 2015
Deltidsbrandmænd i Skagen kan indgå i andre opgaver, såfremt det ikke får
konsekvenser for brand- og redningsberedskabet.
Dette betyder, at en evt. etablering må ske ved en aftale mellem Regionen og den
pågældende entreprenør.
Taget til efterretning

Bilag
Evaluering Sjælland (dok.nr.215484/14)
Uddannelsesoversigt til Nøbehandler Skagen.pdf (dok.nr.216048/14)
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3.

Orientering om vand i uge 41

Sagsfremstilling
Torsdag den 16. oktober rammes Frederikshavn Kommune af kraftigt regnvejr, der
var fra DMI kun varslet om 5 mm. nedbør i området. Den reelle mængde varierede
mellem 90 og 140 mm.

Åben sag
Sagsnr: 14/13
Forvaltning: Beredskabscenter
Frederikshavn
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

Beredskabets vagtcentral får en aktiv rolle, del i afhjælpende indsats, men også i
den koordinerende rolle på vagtcentralen, med øvrige aktører jf. kommunens
generelle beredskabsplan.

Indsatsområder:
·
Dybvad – omfartsvejen spæret pga. vand.
·
Sæby – stemværket ved Sæby å, - oversvømmelse.
·
E45 Sæby Frederikshavn – mudderskred.
·
Bangsbostrand – oversvømmelse.
·
Håndbækvej – Martec, oversvømmelse.
·
Elling – Tuenvej og Skagensvej.
·
Og – mange – mange flere, Vagtcentralen ”loggede” i alt 55
indsatssteder i løbet af 3 døgn.
·
Mange borgere afhentede selv sandsække ved beredskabet
Indsatte styrker:
I fire døgn arbejde i alt ca. 100 Mand M/K, med de forskellige indsatser i
kommunen.
Kommunalt beredskab – beredskabsstyrelsen – hjemmeværnet – Park og Vej samt
forsyningsselskaberne.
Pumpekapacitet:
Elling: Der blev gennemsnitligt pumpet ca. 50.000 pr. min. Fra torsdag aften til
søndag morgen ca. 190.000.000 liter vand.
Bangsbo: Der blev gennemsnitligt pumpet ca. 16.000 pr. min. Fra torsdag middag
til fredag aften ca. 27.000.000 liter vand.

Indstilling
Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen den 9. januar 2015
Det var en stor opgave med mange personer i et fantastisk samarbejde, med
vagtcentralen som den koordinerende for hele indsatsen.

Taget til efterretning
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4.

Retningslinjer for skorstensfejeres montering/godkendelse

af brændeovne
Sagsfremstilling
Beredskabscenter Frederikshavn, forebyggende afdeling, er blevet gjort bekendt
med, at der i enkelte tilfælde bliver monteret brændeovne hos kunder, hvorefter
samme skorstensfejer godkender ildstedet.

Åben sag
Sagsnr: 14/13
Forvaltning: Beredskabscenter
Frederikshavn
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

Ifølge Skorstensfejerlauget er deres holdning, at en skorstensfejer ikke kan
godkende, det ildsted han selv har monteret. Det begrundes med, at det ikke er
foreneligt med skorstensfejerhvervet at udføre begge dele, da man så ikke er en
uvildig person overfor kunden.
Skorstensfejerlauget ser det som et problem, at en skorstensfejer, rådgiver og
vejleder, for derefter selv at udføre opgaven, dette kan medføre egeninteresser

Indstilling
Beredskabschefen indstiller, der laves allonge til skorstensfejerkontrakten, så det
tydeligt fremgår, at en skorstensfejer ikke kan montere/opsætte ildsted og derefter
godkende det.

Beslutning Beredskabskommissionen den 9. januar 2015
Godkendt
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5.

Datoer kommissionsmøder 2015

Sagsfremstilling
Der er planlagt følgende møder i beredskabskommissionen i 2015.
Torsdag den 28/5
Tirsdag den 27/10

Åben sag
Sagsnr: 14/13
Forvaltning: Beredskabscenter
Frederikshavn
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

Begge møder er planlagt fra kl. 16.00 – 18.00

Indstilling
Beredskabschefen indstiller at mødedatoerne tages til efterretning

Beslutning Beredskabskommissionen den 9. januar 2015
Der indkaldes til ekstraordinære møder såfremt det er nødvendigt i forhold til
strukturarbejdet.
Godkendt
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6.

Eventuelt 09012015

Sagsfremstilling
Brandmandsforeningen orienterede om CTIF stævne i juni.

Åben sag
Sagsnr: 14/13
Forvaltning: Beredskabscenter
Frederikshavn
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

Indstilling
Eventuelt
Beslutning Beredskabskommissionen den 9. januar 2015
Godkendt
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Sammenfatning
I forbindelse med vedtagelsen af Plan for den præhospitale indsats i Region Sjælland blev det
besluttet at etablere lokale netværk af nødbehandlere og 112 akuthjælpere i særligt udvalgte
områder i regionen. Formålet hermed var at sikre hurtig og relevant førstehjælp, samt øge
trygheden i de berørte områder.
Der er etableret 8 nødbehandlerenheder i områder, hvor ambulancer og akutbiler erfaringsmæssigt
kan have en responstid på mere end 15 minutter, og hvor der også er et aktivitetsmæssigt belæg for
det i form af et vist antal kørsler med en køretid på over 10 minutter. Enhederne er geografisk
placeret i Asnæs, Guldborgsund, Jyllinge, Kirke Hyllinge, Rødby, Snertinge, Sorø og St. Heddinge.
Der er etableret 112 akuthjælperordninger på regionens 8 større, ikke landfaste øer – Agersø, Askø,
Fejø, Femø, Nekselø, Omø, Orø og Sejerø – samt foreløbigt i 3 områder af regionens ydergeografi,
hvor ambulancer og akutbiler erfaringsmæssigt har særlig lang responstid – Bisserup, Røsnæs og
Sjællands Odde.
Nødbehandlerne er kommunalt ansatte – typisk deltidsansatte brandmænd – som får et honorar
for at være i vagt, samt et vederlag per gang enheden kaldes ud, mens 112 akuthjælperne er
frivillige. Begge ordninger kan kaldes ud døgnets 24 timer af AMK-Vagtcentralen.
Nødbehandlerenhederne har i løbet af de første 12 måneder i drift haft samlet set ca. 1.350 udkald,
mens 112 akuthjælperne har været kaldt ud knap 100 gange. Ca. 20 % af udkaldene foregår i løbet
af natten.
Ordningerne leverer alle en kort responstid ved udkald. Nødbehandlerne har en gennemsnitlig
responstid på ca. 6 minutter, mens ambulancerne i de pågældende tilfælde ankommer efter knap
12 minutter i gennemsnit. Nødbehandlers er alene på skadestedet i knap 6 minutter inden
patienten kan overleveres til ambulancepersonalet. 112 akuthjælperne er i gennemsnit fremme
efter knap 07:00 minutter, og ambulancerne er i gennemsnit fremme efter yderligere ca. 20
minutter. Særlig på øerne går der lang tid inden patienten kan overdrages til det sundhedsfaglige
personale.
Borgerne oplever således en væsentlig kortere responstid end tidligere. Men på trods af den meget
hurtigere respons fra nødbehandlere og 112 akuthjælpere, svarer knap 1/3 af borgerne i de berørte
områder, at de oplevede at ventetiden var lang.
Når det kommer til indsatsen på skadestedet, giver borgerne udtryk for, at de nødbehandlere og
112 akuthjælpere, som ankommer først, virker meget kompetente, ligesom ambulancepersonalet i
høj grad vurderer, at de har igangsat nødvendig førstehjælp inden deres ankomst. Nødbehandlerne
og 112 akuthjælperne giver selv udtryk for, at de er trygge ved at anvende deres viden i praksis. Der
er – naturligt – en større tryghed at spore hos dem, som har konkret erfaring fra udkald, men også
dem uden erfaring angiver, at de er trygge ved at anvende deres kompetencer.
I relation til indsatsen på skadestedet er ambulancepersonalet blandt andet blevet spurgt om, der
er særligt positive elementer, som de gerne ville fremhæve omkring nødbehandlere/ 112
akuthjælpere. I den forbindelse er det anført, at de er hurtigt fremme på skadestedet, som er
lettere at lokalisere når det er ”markeret” med en nødbehandlerbil. På skadestedet har de skabt ro
og har påbegyndt relevant førstehjælp. De er imødekommende og hjælpsomme når personalet
fra ambulancen ankommer, og de indgår i et godt samarbejde med ambulancepersonalet, som
får gode overleveringer af patienten. Dette er selvsagt ikke hele billedet, men beskrivelsen er en
god illustration af hvor godt det rent faktisk kan være.
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Nødbehandlerne og 112 akuthjælperne oplever selv, at det har haft en positiv indflydelse på den
generelle tryghed i området, at ordningen er blevet etableret, samt at den konkrete indsats skabte
øget tryghed i situationen. Også ambulancepersonalet oplever ofte, at det har haft en positiv
indflydelse på trygheden, da patienten eller de pårørende er mere trygge idet der er ankommet en
førstehjælpsressource til skadestedet før ambulancen. Det billede, som førstehjælperne og de
sundhedsfaglige har understøttes af borgernes vurdering.
Borgerne giver i meget høj grad udtryk for, at etableringen af en nødbehandlerenhed eller ordning
med 112 akuthjælpere i lokalområdet har haft en positiv indvirkning på deres generelle tryghed i
forhold til, hvad der sker ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst. 5 ud af 6 borgere
tilkendegiver således, at ordningerne har haft en positiv indvirkning på deres generelle tryghed. 2
ud af 3 borgere udtrykker endda, at det har haft stor betydning.
Borgerne giver endvidere klart udtryk for, at de blev mere trygge da hjælpen ankom. Hele 93 %
angiver, at de er helt enig eller overvejende enig i, at de blev mere trygge da nødbehandler eller 112
akuthjælper ankom. Borgerne giver dermed i høj grad udtryk for at den hjælp, der ankommer først
til skadestedet, har stor betydning for deres tryghed i situationen uafhængigt af om vedkommende
er sundhedsfaglig eller ej.
Det har også betydning for borgernes oplevelse og tryghed, at de oplever, at hjælpen kommer så
hurtigt som muligt, samt at førstehjælperne giver dem klar besked om, hvad der skal ske, at de kan
berolige dem, at de virker kompetente og giver dem de informationer, som borgeren har brug for i
situationen. På alle fem parametre giver borgerne også udtryk for, at de oplever en indsats af høj
kvalitet.
Direkte adspurgt om, hvad regionen kan gøre for at forbedre indsatsen, svarer nødbehandlere, 112
akuthjælpere og ambulancepersonalet alle: Mere uddannelse. Tilbagemeldingerne giver klart et
billede af nogle særdeles engagerede ”medarbejdere”, som gerne vil blive bedre til at udføre deres
opgave, og som gerne vil sikre, at borgerne får mest muligt ud af de førstehjælpsressourcer, der er
blevet etableret. Særligt nødbehandlerne udtrykker ønske om både at blive brugt oftere, samt at få
mulighed for at gøre mere, når de kaldes ud. Det er en klar kilde til frustration hos dem, når de
oplever akut aktivitet i deres område, hvor de ikke bliver kaldt ud, eller når ambulancen ankommer
meget kort tid efter dem. Når det er tilfældet, føler de ikke, at de bliver anvendt ordentligt.
Regionen står derfor med en ikke ubetydelig opgave i forhold til klart at få kommunikeret ud,
hvornår og hvorfor nødbehandlere og 112 akuthjælpere kaldes ud, samt i forhold til at sikre
tilbagemeldinger omkring, at deres indsats har betydning. I relation til sidstnævnte kan det
overvejes at udarbejde en arbejdsprocedure, som sikrer en mere systematisk tilbagemelding
omkring de konkrete indsatser indeholdende såvel ris som ros.
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Indledning og baggrund for undersøgelsen
I forbindelse med vedtagelsen af Plan for den præhospitale indsats i Region Sjælland den 6. januar
2011 blev det besluttet at etablere lokale netværk af nødbehandlere og 112 akuthjælpere i
samarbejde med regionens kommuner.
Anvendelsen af nødbehandlere og 112 akuthjælpere som ressource er baseret på et ønske om at
styrke muligheden for at sikre hurtig og relevant førstehjælp i akutte situationer i områder, hvor
responstiden for ambulancer erfaringsmæssigt er lang. Etableringen af ordningerne er endvidere
baseret på et ønske og en forventning om, at skabe øget tryghed blandt borgerne i de berørte
områder. Ordningerne er et supplement til regionens præhospitale beredskab.
Region Sjælland har efter ansøgning modtaget tilskud fra Sundhedsministeriets puljer til
facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. til gennemførelse af forsøg med
nødbehandlerenheder (5,31 mio. kr.) samt 112 akuthjælpere (1,68 mio. kr.) frem til udgangen af
2012. Regionsrådet har afsat midler til ordningernes fortsatte virke.
Evalueringen af ordningerne med nødbehandlerenheder og 112 akuthjælpere gennemføres med
henblik på at afdække, om ordningerne lever op til formålene:
• Ydes der hurtig førstehjælp?
• Ydes der relevant førstehjælp?
• Er der skabt øget tryghed i de berørte områder?
Evalueringen belyser endvidere eventuelle indsatsområder i forhold til den fremadrettede
udvikling af ordningerne med afsæt i borgernes, nødbehandlernes og 112 akuthjælpernes samt
ambulancepersonalets oplevelser og erfaringer.

Metode
Evalueringen gennemføres ved hjælp af en række forskellige datakilder, herunder registerbaserede
data, journalaudit og spørgeskemaundersøgelse iblandt borgere/ brugere, nødbehandlere og 112
akuthjælpere (medarbejdere) og ambulancepersonale. Datamaterialet, som ligger til grund for
evalueringen omfatter således
• Registerdata for nødbehandlerenhedernes aktivitet de første 12 måneder samt aktiviteten
fra regionens præhospitale beredskab i forbindelse med den hændelse, som nødbehandler
kaldes ud til.
• Journaldata fra audit af 669 nødbehandlerjournaler, hvor der har været patientkontakt.
• Journaldata fra audit af 75 112 akuthjælperjournaler, hvor der har været patientkontakt.
• Spørgeskemaundersøgelse udsendt til 683 borgere i aldersgruppen 18-80 år, som har været
i kontakt med det præhospitale, og hvor der i den forbindelse har været en nødbehandler
eller 112 akuthjælper involveret i indsatsen.
• Spørgeskemaundersøgelse udsendt til samtlige aktive nødbehandere og 112 akuthjælpere.
• Spørgeskemaundersøgelse udsendt til ambulancepersonale, som har konkret erfaring fra
hændelser, hvor der har været kaldt en nødbehandler eller 112 akuthjælper ud.
Der henvises til bilag for uddybende omkring metoden.
Evalueringen giver et øjebliksbillede af borgernes, nødbehandlernes og 112 akuthjælpernes samt
ambulancepersonalets oplevelser og erfaringer med indsatsen. Undersøgelsen vurderer ikke, hvor
vidt den service, der ydes til borgerne på skadestedet i den nye struktur er kvalitativt forskellig fra
den service, der blev ydet på skadestedet i den tidligere struktur.
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Nødbehandlerenheder
Region Sjælland har i samarbejde med 8 kommuner etableret nødbehandlerenheder i områder,
hvor ambulancer og akutbiler erfaringsmæssigt kan have en responstid på mere end 15 minutter,
og hvor der samtidig er et aktivitetsmæssigt belæg for det i form af mellem 150 og 175 kørsler med
en køretid på over 10 minutter.
Nødbehandler tilkaldes af AMK-Vagtcentralen og sendes til sygdom og tilskadekomst indenfor
nærområdet. Det er de tekniske disponenter, som tilkalder nødbehandlerne i forbindelse med
akutte kørsler (kørsel i kategori A), hvor den tekniske disponent vurderer, at nødbehandler vil
kunne være fremme mindst 5 minutter før ambulance og/ eller akutbil. I tilfælde af hjertestop
sendes nødbehandler automatisk og uden skelnen til den førnævnte tidsforskel, hvis denne er
tættere på hændelsen. Ved større ulykker kan nødbehandlerenhederne også bruges til at afhente
udrykningshold på sygehusene, på op til 2 personer. Nødbehandlerenhederne kan kaldes ud
døgnets 24 timer.
Der er uddannet 98 kommunalt ansatte nødbehandlere. Der er typisk tale om deltidsansatte
brandmænd. De har bestået den obligatoriske H.A.T. uddannelse samt et 24 timers specielkursus,
som er godkendt og certificeret af Region Sjællands præhospitale leder. Der foretages opfølgning
på uddannelsen årligt. Nødbehandlerne har et udrykningskøretøj med førstehjælpsudstyr og
kommunikationsudstyr til rådighed. Førstehjælpsudstyret omfatter blandt andet hjertestarter, ilt,
Epi-Pen og oral glukose.
Nødbehandlerne får et honorar for at være i vagt, samt et vederlag per gang enheden tilkaldes af
AMK-Vagtcentralen. De behøver i princippet ikke blive i området.
Oversigt over geografisk placering af nødbehandlerenheder i Region Sjælland
Nødbehandlerenhed
Asnæs
Stubbekøbing/ Nr. Alslev
Jyllinge
Kirke Hyllinge
Rødby
Snertinge
Sorø
St. Heddinge

Kommune
Odsherred
Guldborgsund
Roskilde
Lejre
Lolland
Kalundborg
Sorø
Stevns

Driftsstart
Oktober 2011
Oktober 2011
Oktober 2011
Oktober 2011
Oktober 2011
Oktober 2011
Oktober 2011
Oktober 2011

Som følge af et lavt aktivitetsniveau, er der i gensidig enighed mellem Præhospitalt Center og de
lokale beredskaber truffet beslutning om at nødbehandlerenhederne i Asnæs og Snertinge
indstilles med udgangen af forsøgsordningen (2012). Konkret overvejelse om genplacering af
enhederne pågår.

112 akuthjælpere
Region Sjælland har etableret 112 akuthjælperordninger på regionens 8 større, ikke landfaste øer,
samt i 3 områder af regionens ydergeografi, hvor ambulancer og akutbiler erfaringsmæssigt har
særlig lang responstid.
112 akuthjælperne kaldes ud af AMK-Vagtcentralen via SMS og sendes til sygdom og tilskadekomst
indenfor nærområdet. Det er de sundhedsfaglige visitatorer, som vurderer, hvornår det er relevant.
Som udgangspunkt skal 112 akuthjælperne have mulighed for at være på skadestedet i mindst 5
minutter før en ambulance vil være fremme. 112 akuthjælperne må efter patientkontakt aldrig
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stilles i en situation, hvor patienten ikke overdrages til sundhedsfagligt personale. De kan kaldes ud
døgnets 24 timer, men afsendelse må aldrig forsinke disponering af en sundhedsfaglig ydelse
(ambulance, akutbil, akutlægehelikopter).
Ordningerne med 112 akuthjælperne er baseret på frivillige. Den enkelte ordning består af ca. 8-12
frivillige, som tilkaldes via SMS. Den enkelte 112 akuthjælper står i princippet til rådighed døgnet
rundt, året rundt, men rykker kun ud i det omfang han eller hun har mulighed for det. Ved udkald
afhentes førstehjælpsudstyret i et opvarmet akutskab, som er centralt placeret på øen/ i området.
Ved åbning af akutskabet sendes der automatisk en ny SMS til akuthjælperne, som dermed kan
køre direkte til den akut syge eller tilskadekomne borger. Førstehjælpsudstyret omfatter blandt
andet hjertestarter, ilt og Epi-Pen.
Der er uddannet mere end 100 112 akuthjælpere. De har modtaget en særlig uddannelse på 24
timer som er godkendt og certificeret af Region Sjællands præhospitale leder. Der foretages
opfølgning på uddannelsen hvert halve år.
Oversigt over geografisk placering af 112 akuthjælperordninger i Region Sjælland
112 akuthjælperordning
Agersø
Askø
Fejø
Femø
Nekselø
Omø
Orø
Sejerø
Bisserup
Røsnæs
Sjællands Odde

Kommune
Slagelse
Lolland
Lolland
Lolland
Kalundborg
Slagelse
Holbæk
Kalundborg
Slagelse
Kalundborg
Odsherred

Driftsstart (uddannet)
7. maj 2011
9. november 2011
17. september 2011
15. maj 2011
23. november 2011
18. juni 2011
15. oktober 2011
28. juni 2011
10. juni 2012
7. juli 2012
24. juni 2012

Det forventes, at yderligere fem 1-1-2 akuthjælper ordninger oprettes i regionens yderområder.
Disse udvælges i samarbejde med de lokale beredskaber. De konkrete geografier er for nuværende
ikke fastlagt.
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Aktivitet og responstid
Ordningerne med nødbehandlerenheder og 112 akuthjælpere er etableret med henblik på blandt
andet at styrke muligheden for at sikre hurtig førstehjælp i akutte situationer. I det følgende
belyses, hvilken aktivitet, de enkelte ordninger har haft, hvor hurtigt nødbehandlere og 112
akuthjælpere er fremme på skadestedet, samt hvor lang tid der går inden patienten overdrages til
det sundhedsfaglige personale fra regionens præhospitale beredskab.

Nødbehandlerenheder
Ordningerne med nødbehandlerenheder blev startet op per oktober 2011. De 8 ordninger er
geografisk placeret i Asnæs, Guldborgsund, Jyllinge, Kirke Hyllinge, Rødby, Snertinge, Sorø og St.
Heddinge. Ved ordningernes etablering var det forventningen, at der ville være omkring 150 til 175
udkald årligt for hver af nødbehandlerenhederne. Det svarer til 13-15 udkald i gennemsnit om
måneden. I løbet af det første år i drift har nødbehandlerenhederne samlet set været kaldt ud ca.
1.350 gange. Dette er i overensstemmelse med forventningen til den samlede aktivitet, men der er
betydelig variation i aktiviteten ordningerne imellem. Nødbehandlerenhederne i Asnæs, Snertinge
og St. Heddinge ligger således alle væsentligt under den på forhånd estimerede aktivitet (4-7
månedlige udkald), mens enheden i Sorø ligger væsentligt over (31 månedlige udkald). De fire
ordninger i Guldborgsund, Jyllinge, Kirke Hyllinge og Rødby ligger alle nogenlunde på det
forventede aktivitetsniveau (13-19 månedlige udkald).
Af den gennemførte journalaudit fremgår det, at nødbehandlerne overvejende aktiveres til sygdom
(ca. 80 % af tilfældene), og i mindre omfang til tilskadekomst (ca. 20 % af tilfældene)1. Det fremgår
endvidere, at nødbehandler yder assistance til ambulance, som er ankommet til skadestedet først, i
ca. 6 % af udkaldene med patientkontakt.
Tabel 1. Antal udkald fordelt på nødbehandlerenhed
Nødbehandlerenhed
Aktivitet i alt
Mdr. m. mindst aktivitet Mdr. m. størst aktivitet Udkald per måned
Asnæs
70
1
12
6
Guldborgsund
189
8
33
16
Jyllinge
208
10
23
17
Kirke Hyllinge
158
4
18
13
Rødby
227
10
33
19
Snertinge
50
0
9
4
Sorø
367
20
44
31
St. Heddinge
79
1
11
7
I alt
1.348
67
157
14
* Beregningerne er foretaget for det samlede antal udkald, som er registreret i EVA2000. Den indeholder et
antal udkald, som af forskellige årsager ikke har resulteret i patientkontakt.

Samlet set er der ca. 20 % af nødbehandlerenhedernes udkald, hvor det ikke er muligt at afgøre om
der har været patientkontakt ud fra de tilgængelige data. Der er dog ikke nogen indikation i på, at
dette skulle være et udtryk for de faktiske forhold. Det formodes i stedet, at en række af disse
systemiske datafejl skyldes, at nødbehandlerne ikke får trykket (særligt ankomsttider) korrekt på
deres terminal. Det er langt hen ad vejen forventeligt, at der i en implementeringsfase vil være
sådan en problemstilling, men det er samtidig et punkt der med fordel vil kunne fokuseres på i
forbindelse med den opfølgende uddannelse af nødbehandlerne.

1 Dette forudsætter, at de journaler hvori der ikke er angivet AMK melding (155 stk.) forholdsmæssigt
fordeler sig som de journaler, hvori der er angivet AMK melding. Antagelsen er statistisk set ikke urimelig.
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Nødbehandlerne aktiveres på alle tidspunkter af døgnet. Knap 20 % af aktiviteten foregår om
natten (00:00-07:59), mens lidt over 40 % foregår inden for almindelig dagtid (08:00-15:59) og de
resterende knap 40 % foregår i eftermiddags- og aftentimerne (16:00-23:59).
Figur 1. Oversigt over time for udkald af nødbehandlerenhederne
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

Time på døgnet, hvor melding modtages
* Beregningerne er foretaget for det samlede antal udkald, som er registreret i EVA2000. Den indeholder et
antal udkald, som af forskellige årsager ikke har resulteret i patientkontakt.

Foretages en beregning af den gennemsnitlige responstid for de udkald, hvor nødbehandler
ankommer først til skadestedet, er der en gennemsnitlig responstid på ca. 6:00 minutter for
udkaldene samlet set. Nødbehandlerenheden i Sorø har den korteste responstid med et gennemsnit
på ca. 5:30 minutter, mens den længste responstid findes ved enhederne i Kirke Hyllinge og
Snertinge med et gennemsnit på ca. 7:102. Det gælder i mere end hvert tredje tilfælde, at de er på
skadestedet inden der er gået 5 minutter. I over halvdelen af udkaldene er de fremme inden for 6
minutter, og efter 10 minutter er næsten 90 % af nødbehandlerne ankommet til skadestedet3.
Ambulancernes responstid for de udkald, hvor nødbehandler ankommer først til skadestedet, er
gennemsnitligt ca. 11:55 minutter.
Nødbehandlers alenetid på skadestedet inden patient overleveres til ambulancepersonalet er
gennemsnitligt ca. 05:50 minutter. Den korteste alenetid har nødbehandlerenheden i Rødby med
04:59 minutter, mens den længste alenetid er registreret ved enheden i Stubbekøbing/ Nr. Alslev
(Guldborgsund) med gennemsnitligt ca. 07:10 minutter. I ca. hvert 10. af nødbehandlernes udkald
er de på skadestedet i mindst 10 minutter inden ambulancen ankommer, i knap 60 % af tilfældene
er de på skadestedet i mindst 5 minutter inden ambulancen ankommer, og blot i 1 ud af 10 opkald
er ambulancen fremme inden for 2 minutter efter nødbehandleren.
Responstid og alenetid på skadested for nødbehandler, samt responstiden for ambulancerne
fremgår af nedenstående figur.

Geografi og befolkningstæthed for nødbehandlerenhedernes optageområde er forskellige.
Der er taget udgangspunkt i den borgeroplevede responstid. Responstiden er formodentlig kortere, hvis
målingen foretages på hvornår nødbehandler er kaldt ud frem for på hvornår opkald er modtaget, idet de
tekniske disponenter sender ambulance og eventuelle andre præhospitale ressourcer førend nødbehandler.

2
3
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Figur 2. Oversigt over gennemsnitlig nødbehandlerresponstid, alenetid på skadested og responstid
for ambulance fordelt på nødbehandlerenhed.
0:14:24
0:12:58
0:11:31
0:10:05
0:08:38
0:07:12
0:05:46
0:04:19
0:02:53
0:01:26
0:00:00

Nødbehandlerresponstid

Alenetid på skadested

Ambulanceresponstid

Gns. responstid

Gns. alenetid på skadested

Gns. Ambulanceresponstid

* Beregningerne er foretaget på de udkald, hvor nødbehandler ankommer først til skadestedet.

112 akuthjælperordninger
Ordningerne med 112 akuthjælpere blev startet op på øerne i perioden maj til november 2011. De 8
ordninger blev samlet set kaldt ud 48 gange i løbet af deres første år i drift. Der er efterfølgende
opstartet yderligere 3 ordninger i Bisserup, Røsnæs og på Sjællands Odde i juni/ juli 20124. Samlet
set har 112 akuthjælperne været kaldt ud 87 gange (opgjort efter per oktober 2012).
Figur 3. Udkald med patientkontakt fordelt på 112 akuthjælperordning
25
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10
5
0
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Fejø

Femø Nekselø

Omø

Aktivitet 1. år i drift

Orø

Sejerø

Bisserup Røsnæs Sj. Odde

Aktivitet i alt

* Aktiviteten for det første år i drift er beregnet med udgangspunkt i den måned, hvor 112 akuthjælperne
afsluttede deres uddannelse uanset om uddannelsen er afsluttet primo, medio eller ultimo måneden.

Hvornår den enkelte ordning konkret er startet op er nærmere beskrevet i afsnittet om 112 akuthjælpere
indledningsvist i evalueringsrapporten.
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Ordningerne er ikke etableret på baggrund af forventninger omkring et givent aktivitetsniveau,
men derimod som følge af deres geografiske placering og regionens infrastruktur. Der er betydelig
variation i aktiviteten ordningerne imellem. 112 akuthjælperne på Orø har med 19 udkald den
højeste aktivitet, mens de på Nekselø endnu ikke har været kaldt ud.
Når der tages højde for hvor lang tid, ordningerne har været i drift, har der gennemsnitligt været
ca. 7 udkald per måned. Opgjort per ordning svarer det til 0,6 udkald i gennemsnit om måneden.
Tabel 2. Udkald med patientkontakt fordelt på 112 akuthjælperordning
112
akuthjælperordning
Aktivitet 1. år i drift
Aktivitet i alt
Antal måneder i drift Udkald per måned
Agersø
7
12
18
0, 7
Askø
3
3
12
0,3
Fejø
10
16
14
1,1
Femø
4
8
18
0,4
Nekselø
0
0
12
0,0
Omø
3
9
17
0,5
Orø
19
21
13
1,6
Sejerø
2
2
16
0,1
Bisserup
6
5
1,2
Røsnæs
0
4
0,0
Sj. Odde
10
5
2,0
I alt
48
87
134
0,6
* Aktiviteten for det første år i drift er beregnet med udgangspunkt i den måned, hvor 112 akuthjælperne
afsluttede deres uddannelse uanset om uddannelsen er afsluttet primo, medio eller ultimo måneden.

112 akuthjælperne aktiveres på alle tidspunkter af døgnet. Knap 20 % af aktiviteten foregår om
natten (00:00-07:59), mens ca. 40 % af aktiviteten foregår inden for almindelig dagtid (08:0015:59) og de resterende ca. 40 % af aktiviteten foregår i eftermiddags- og aftentimerne (16:0023:59). 112 akuthjælperne aktiveres hyppigst mellem kl. 8 og 10 samen mellem kl. 19 og 20.
Figur 4. Oversigt over time for udkald af 112 akuthjælpere
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

Time på døgnet, hvor melding modtages
* Baseret på journaldata fra audit gennemført på journaler for perioden juni 2011 til og med september 2012.
Ud af de i alt 75 auditerede journaler var tidspunkt for ”opkald modtaget” journalført i 66 tilfælde.
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Ifølge 112 akuthjælpernes journaler er den gennemsnitlige responstid knap 7:00 minutter ved de
udkald, hvor der har været patientkontakt5. I knap 50 % af tilfældene er de fremme efter senest 5
minutter, i knap 90 % af tilfældene er de fremme efter senest 10 minutter, og i over 95 % af
udkaldene er de fremme inden for 15 minutter. Det betyder, at der i blot 2 af de dokumenterede
tilfælde er beregnet en responstid på mere end 15 minutter.
Ambulancernes responstid er gennemsnitligt ca. 27:20 minutter (ca. 30:30 minutter på øerne) på
de hændelser, hvor 112 akuthjælperne har været kaldt ud og har haft patientkontakt6. I 3 tilfælde
går der over 1 time inden patienten overdrages til regionens præhospitale beredskab. Disse tre
tilfælde er alle foregået på øerne. I blot 4 tilfælde, som alle er fra Sjællands Odde, er ambulancen
registreret fremme inden der er gået 15 minutter.
Der går gennemsnitligt knap 20:20 minutter (knap 23:30 minutter på øerne) fra 112 akuthjælperne
ankommer til skadestedet og til patienten overdrages til regionens præhospitale beredskab7. I ca.
2/3 af alle udkald med patientkontakt er 112 akuthjælper på skadestedet i mindst 15 minutter
inden patienten overdrages til regionens præhospitale beredskab.
Responstiderne for de enkelte 112 akuthjælperordninger, alenetid på skadested og den samlede tid
fra opkald modtages til patient overdrages til ambulance fremgår af nedenstående figur. Selv om
der for den enkelte ordning er tale om et begrænset antal hændelser, så tegner der sig et klart
mønster af en relativt ensartet responstid for 112 akuthjælperne på 5-8 minutter. 112
akuthjælpernes responstid er dermed absolut tilfredsstillende. Opgørelsen viser samtidig, at 112
akuthjælperordningen på Sjællands Odde har den suverænt korteste alenetid på skadestedet/ den
suverænt hurtigste ambulanceresponstid.
Figur 5. Oversigt over gennemsnitlig responstid for 112 akuthjælpere, alenetid på skadested og tid
fra modtagelse af opkald til overdragelse til ambulance fordelt på 112 akuthjælperordning
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* Baseret på journaldata fra audit gennemført på journaler for perioden juni 2011 til og med september 2012.
N=(Responstid/Alenetid/Tid fra opkald modtages…) I alt (57/40/37), Agersø (9/2/2), Askø (0/1/0), Fejø
(11/8/8), Femø (6/2/2), Omø (7/4/4), Orø (13/13/12), Sejerø (2/2/2), Bisserup (4/2/2), Sj. Odde (5/6/5).
Baseret på journaldata fra audit. Opgørelsen er baseret på data fra 57 journaler.
Baseret på journaldata fra audit. Opgørelsen er baseret på data fra 37 journaler, heraf er 30 relateret til
øerne. Der findes ikke data for, hvor lang tid der går fra 112 opkald modtages til 112 akuthjælper kaldes ud.
7 Baseret på journaldata fra audit. Opgørelsen er baseret på 40 journaler, heraf er 32 relateret til øerne.
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Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at der for den nyetablerede ordning på Sjælland Odde
er en problemstilling i forhold til hvornår 112 akuthjælperne kaldes ud. Der refereres til en række
tilfælde, hvor ambulance/ akutbil har været fremme på skadested før 112 akuthjælperne, samt til en
række tilfælde, hvor ambulance/ akutbil er ankommet meget kort tid efter 112 akuthjælperne. Idet
AMK-Vagtcentralen ikke skal dokumentere udkald af 112 akuthjælpere, og 112 akuthjælperne ikke
skal udfylde journal, med mindre der har været patientkontakt, er det imidlertid ikke muligt at
opgøre præcist, hvor mange udkald, der har været tale om.

Opsamling: Aktivitet og responstid
Etablering af ordningerne med nødbehandlerenheder og 112 akuthjælpere har medført, at AMKVagtcentralen har mulighed for at kalde en førstehjælpsressource ud til syge og tilskadekomne
borgere i regionens ydergeografi og i områder med lang ambulanceresponstid døgnet rundt. Med
samlet set ca. 1.350 udkald af nødbehandlere og små 100 udkald af 112 akuthjælpere, hvor ca. 20 %
af udkaldene foregår i løbet af natten, er det også en mulighed, som AMK-Vagtcentralen benytter.
Ordningerne leverer alle en kort gennemsnitlig responstid. For nødbehandlernes vedkommende er
den på ca. 05:30 minutter, men 112 akuthjælperne er fremme efter knap 07:00 minutter. Særlig på
øerne går der lang tid inden patienten kan overdrages til det sundhedsfaglige personale. Her går
der gennemsnitligt næsten 23:30 minutter fra 112 akuthjælper ankommer til skadested og til
overdragelse kan finde sted. Effekten er dog også mærkbar for de mange hændelser, som
nødbehandlerne kaldes ud til, hvor der gennemsnitligt går knap 06:00 minutter fra nødbehandler
ankommer til ambulancen ankommer. Det betyder, at borgerne i de berørte områder oplever en
væsentlig kortere responstid end før ordningerne blev indført.
Det, at der kommer en nødbehandler eller 112 akuthjælper hurtigt frem, har endvidere den positive
sidegevinst, at der tidligt kommer nogle førstehjælpere frem, som kan kommunikere direkte med
AMK-Vagtcentralen. Såfremt der sker en forværring af patientens tilstand vil de kunne melde det
til AMK-Vagtcentralen, som dermed vil kunne opgradere den præhospitale respons på et
kvalificeret beslutningsgrundlag.
På trods af den hurtigere borgeroplevede responstid som nødbehandlernes og 112 akuthjælpernes
sikrer, svarer knap 1/3 af borgerne, at de enten er helt enige eller overvejende enige i, at ventetiden
var lang i forbindelse med spørgeskemaunersøgelsen af borgernes oplevelser og erfaringer.
Der kan konstateres et registreringsmæssigt forbedringspotentiale hos nødbehandlerne i forhold til
at foretage korrekt registrering af ankomsttidspunkt på skadested. At registreringen på dette punkt
indeholder et forbedringspotentiale er dog forventeligt så kort tid efter implementering.
Endelig er der (subjektive) tilbagemeldinger, at 112 akuthjælperne på Sjællands Odde måske ikke
disponeres optimalt, idet der meldes om en række udkald, hvor ambulance ankommer først eller
meget kort tid efter 112 akuthjælperne. Området vil fremadrettet blive fulgt tæt.
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Indsats på skadestedet
Nødbehandlernes og 112 akuthjælpernes kerneydelse er at bidrage med hurtig og relevant
førstehjælp på skadested indtil ankomst af ambulance. I det foregående kapitel er blandt andet
responstiden for nødbehandlere og 112 akuthjælpere behandlet. I det følgende beskrives den
indsats, der ydes på skadestedet indtil patienten overdrages det sundhedsfaglige personale.
Nødbehandlerene og 112 akuthjælperne har modtaget en særlig uddannelse, som er godkendt af
regionens præhospitale leder. Foruden uddannelsen i førstehjælp er der foretaget delegation af
kompetencer, så de kan anvende ilt, hjertestarter og Epi-Pen (ved svær allergisk reaktion), samt for
nødbehandlernes vedkommende også oral glukose, som kan anvendes ved måling af lavt
blodsukker hos patienten. Det er disse områder, der fokuseres særligt på i det følgende.

Førstehjælp på skadested
Af de gennemførte journalaudit er det muligt at få en indikation på, hvor hyppigt kompetencerne
bringes i anvendelse. Det er i den forbindelse væsentligt at understrege, at der er tale om den i
journalerne dokumenterede anvendelse og ikke om den i den konkrete situation faktisk anvendte
behandling8.
Den almindelige førstehjælp, der ofte ydes i forbindelse med akut sygdom eller tilskadekomst, er
kun i begrænset omfang dokumenteret i journalerne, men der er samlet set dokumenteret konkret
indsats i en eller anden form for i ca. 50 % af nødbehandlernes journaler og ca. 60 % af 112
akuthjælpernes journaler. Særligt ilt er ofte anvendt af både nødbehandlere og 112 akuthjælpere9,
mens oral glukose og Epi-Pen stort set ikke/ slet ikke har været bragt i anvendelse.
Tabel 3. Oversigt over førstehjælpsindsats på skadested (dokumenteret i journal)
Behandlingsform
Anden
behandling
Ordning
Asnæs (45)
7%
Guldborgsund (98)
13 %
Jyllinge (103)
7%
Lejre (70)
9%
Rødby (125)
5%
Snertinge (17)
12 %
Sorø (165)
10 %
St. Heddinge (46)
2%
Nødbehandler (669)
8%
112 akuthjælper (75)
31 %

ILT
18 %
54 %
42 %
36 %
53 %
41 %
51 %
35 %
45 %
37 %

Dokumenteret behandling
Registreret
Hjertestop/
Hjertestarter
hjertestop
hjertestarter
2%
4%
4%
8%
10 %
12 %
5%
7%
9%
3%
14 %
17 %
4%
3%
5%
0%
0%
0%
5%
11 %
13 %
0%
0%
0%
4%
8%
9%
7%
3%
7%

Oral
glukose
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
-

Epi-Pen
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

I journalerne er der registreret i alt 35 tilfælde med hjertestop. I 20 af tilfældene er der anvendt
hjertestarter. I de tilfælde, hvor der ikke er anvendt hjertestarter, er der generelt anført
bemærkning om dødsstivhed eller at genoplivning er standset efter konference mellem
sundhedsfagligt personale på skadestedet og læge. Samlet set er der registreret i alt 68 hændelser,
hvor der enten er anført hjertestop og/ eller anvendelse af hjertestarter. Der er dog indikation på,
at der er en mindre overregistrering i forhold til anvendelsen af hjertestarter i journalerne.
Jf. anmærkningerne i bilaget, som beskæftiger sig uddybende med den anvendte metode, kan der være tale
om såvel underregistrering som forkert registrering.
9 Den store variation i hyppigheden i den dokumenterede anvendelse af ilt de enkelte nødbehandlerenheder
imellem indikerer, at den reelle anvendelse af ilt som behandling er højere end det fremgår af tabellen.
8
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Nødbehandler skal endvidere journalføre patientens puls og/ eller blodtryk, samt måling af
patientens blodsukker, hvor det er relevant i forhold til patientens tilstand. Observationerne kan
have nytte i forbindelse med overlevering af patienten til det sundhedsfaglige personale, som får
bedre mulighed for at vurdere patientens udvikling over tid.
Den gennemførte journalaudit viser, at der er dokumenteret vigtige observationer i knap 6 ud af 10
journaler, mens blodsukkeret er dokumenteret målt i ca. hver femte journal. Der er variation
nødbehandlerenhederne imellem i forhold til, hvor hyppigt observationerne er dokumenteret målt,
men der er også tale om en sekundær ydelse i forhold til at yde førstehjælp til den syge/
tilskadekomne borger.

Nødbehandlernes og 112 akuthjælpernes tryghed ved at anvende deres
kompetencer
I spørgeskemaundersøgelsen iblandt nødbehandlere og 112 akuthjælpere er der spurgt ind til i
hvilken udstrækning de er trygge ved at yde førstehjælp, samt anvende de delegerede kompetencer.
Samlet set udtrykker de en meget høj grad af tryghed i forhold til at anvende deres kompetencer.
Iblandt de nødbehandlere og 112 akuthjælpere, som har konkret erfaring med at have været kaldt
ud til opgaver udtrykker:
• 95 % at de er helt enige eller overvejende enige i, at de er trygge ved at yde førstehjælp
• 93 % at de er helt enige eller overvejende enige i, at de er trygge ved at anvende ilt
• 82 % at de er helt enige eller overvejende enige i, at de er trygge ved at anvende AED
• 72 % at de er helt enige eller overvejende enige i, at de er trygge ved at anvende Epi-Pen
Det gør sig gældende, at nødbehandlerne i højere grad end 112 akuthjælperne giver udtryk for, at
de er helt enige i udsagnene, mens 112 akuthjælperne i højere grad udtrykker, at de er overvejende
enige i udsagnene. Der er dermed en lidt større grad af tryghed at spore hos nødbehandlerne i
forhold til indsatsen på skadestedet. Denne forskel hænger sandsynligvis sammen med
hyppigheden af udkald for den enkelte – og dermed indirekte også hvor hyppigt de tillærte
kompetencer har været bragt i anvendelse.
Hvor ofte den enkelte nødbehandler og 112 akuthjælper, som har deltaget i undersøgelsen, har
været kaldt ud fremgår af nedenstående oversigt.
Tabel 4. Antal gange den enkelte nødbehandler/ 112 akuthjælper har været kaldt ud
Nødbehandler
I alt
Pct. fordeling

0 gange
3
5%

1-2 gange
2
4%

3-4 gange
3
5%

5-9 gange
6
11 %

10 gange el. fl.
41
75 %

I alt
56

Akuthjælper *
0 gange
1 gang
2 gange
3 gange
4 gange el fl.
I alt
I alt
19
13
6
7
38
83
Pct.fordeling
23 %
16 %
7%
8%
46 %
* Bemærk, at der er flere 112 akuthjælpere som kaldes ud til samme hændelse. Antallet at udkald er derfor
højere end det faktiske antal hændelser.

Konkret erfaring fra skadested ser dermed ud til at have betydning for nødbehandlerne og 112
akuthjælpernes tryghed når de skal anvende deres kompetencer. Nedenstående oversigt
understøtter dette. Af oversigten fremgår det imidlertid også, at de nødbehandlere og 112
akuthjælpere, som ikke har konkret erfaring fra skadested, ikke er utrygge ved at anvende
kompetencerne.
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Tabel 5. Tryghed i forhold til indsats på skadestedet
OverHverken
OverVed ikke/
vejende
enig eller
vejende
Helt uenig
ikke
enig
uenig
uenig *
relevant
Alle uanset erfaring
62 %
22 %
3%
0%
0%
12 %
Førstehjælp
m. konkret erfaring
70 %
25 %
3%
0%
0%
3%
Alle uanset erfaring
67 %
17 %
3%
1%
0%
12 %
Ilt
m. konkret erfaring
74 %
19 %
3%
1%
0%
3%
Alle uanset erfaring
55 %
20 %
7%
1%
0%
17 %
Hjertestarter
m. konkret erfaring
60 %
22 %
8%
1%
0%
9%
45 %
21 %
12 %
0%
0%
22 %
Alle uanset erfaring
Epi-Pen
m. konkret erfaring
48 %
24 %
13 %
0%
0%
15 %
* Der tale om én enkelt 112 akuthjælper, som angiver, at vedkommende er overvejende uenig i udsagnet.
Jeg er tryg ved at yde/ anvende
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Helt enig

Det skal i forlængelse heraf fremhæves, at borgerne i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen
vedrørende deres oplevelser og erfaringer i knap 90 % af tilfældene erklærer sig helt enige (66 %)
eller overvejende enige (22 %) i, at det personale, som ankom først til skadestedet var meget
kompetent. Blot 2 % er uenige i udsagnet. Resultatet er fuldt ud på niveau med borgernes
vurdering af personalet på skadestedet samlet set, hvori det sundhedsfaglige personale også indgår.

Ambulancepersonalets vurdering af den behandlingsmæssige indsats
I spørgeskemaundersøgelsen iblandt ambulancepersonale, som har haft konkret erfaring fra
hændelser, hvor AMK-Vagtcentralen også har kaldt nødbehandlere eller 112 akuthjælpere ud, er
der blevet spurgt ind til, om nødbehandlere og 112 akuthjælpere har igangsat nødvendig
førstehjælp, herunder anvendelse af ilt, hjertestarter samt Epi-Pen.
Det fremgår af ambulancepersonalets besvarelser, at de generelt oplever, at der er igangsat
nødvendig førstehjælp fra nødbehandlerne og 112 akuthjælpernes side. Ambulancepersonalet
erklærer sig således meget enig eller enig i udsagnene vedrørende førstehjælp i 62 % af
besvarelserne. For anvendelse af ilt er dette helt oppe på 72 % af besvarelserne. Særlig positivt er
det, at knap 1 ud af 3 ambulancepersonaler erklærer sig helt enig i, at nødbehandlere og 112
akuthjælpere har anvendt ilt, hvor det har været nødvendigt.
Det forekommer i væsentligt mindre omfang, at det er relevant at anvende hjertestarter. Alligevel
erklærer næsten 1 ud af 5 sig helt enige eller enige i, at de er ankommet til skadesteder, hvor der
har været igangsat nødvendig førstehjælp ved at anvende hjertestarter. Dette er meget positivt, idet
hurtig anvendelse af hjertestarter potentielt kan have meget stor betydning for det videre forløb.
Tabel 6. Ambulancepersonalets vurdering af nødbehandlere og 112 akuthjælperes førstehjælp
Helt enig
De har igangsat nødvendig
førstehjælp
førstehjælp: Ilt
førstehjælp: AED
førstehjælp: Epi-Pen

15 %
30 %
10 %
2%

Overvejende
enig
47 %
42 %
8%
2%

Hverken
enig eller
uenig
21 %
8%
17 %
27 %

Overvejende
uenig
9%
9%
4%
6%

Helt uenig
4%
6%
6%
0%

Ved ikke/
ikke
relevant
4%
6%
56 %
63 %

Spørgsmålene er besvaret af 55 nødbehandlere (heraf 52 med konkret erfaring), samt 83 112 akuthjælpere
(heraf 64 med konkret erfaring). Der er ikke spurgt ind til om den enkelte har konkret erfaring med den
specifikke behandling fra en indsats på skadested.
10
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Det hænder imidlertid også, at ambulance personalet kommer ud til skadesteder, hvor de vurderer,
at nødbehandler eller 112 akuthjælper kunne have ageret anderledes. Det fremgår af ovenstående
oversigt, at der er tale om en relativt begrænset andel af ambulancepersonalet. Vurderingerne kan
både være et udtryk for, at nødbehandlere og 112 akuthjælpere – ifølge ambulancepersonalet –
kunne/ burde have ageret anderledes, og for at det sundhedsfaglige personale selv ville have ageret
anderledes, såfremt de selv var ankommet først til skadestedet.

Opsamling: Indsats på skadestedet
Såvel nødbehandlerne som 112 akuthjælperne giver udtryk for, at de er trygge ved at anvende deres
viden i praksis. Der er – naturligt – en større tryghed at spore hos dem, som har konkret erfaring
fra udkald, lige som trygheden stiger med antallet af udkald, den enkelte har i bagagen.
Den høje grad af tryghed i forhold til at anvende kompetencerne uanset erfaring indikerer, at den
uddannelsesmæssige indsats, som nødbehandlere og 112 akuthjælpere har fået har god effekt.
Borgernes vurdering af, hvor kompetente nødbehandlerne og 112 akuthjælperne virker er særdeles
positiv. Knap 90 % erklærer sig helt enige eller overvejende enige i, at det personale, som ankom
først til skadestedet virkede meget kompetent.
Det adspurgte ambulancepersonale vurderer i høj grad, at nødbehandlere og 112 akuthjælpere har
igangsat nødvendig førstehjælp inden det sundhedsfaglige personale ankommer.
Resultaterne i forhold til nødbehandleres og 112 akuthjælperes indsats på skadestedet er samlet set
meget tilfredsstillende.
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Borgernes tryghed
I de foregående to kapitler er nødbehandlernes og 112 akuthjælpernes kerneydelser i form af hurtig
og relevant førstehjælp på skadested indtil ankomst af ambulance belyst. Etableringen af
ordningerne er endvidere baseret på et ønske og en forventning om, at skabe øget tryghed blandt
borgerne i de berørte områder. Dette kapitel belyser, hvilken tryghedsskabende effekt, det har haft
at regionen har etableret ordningerne med nødbehandlerenheder og 112 akuthjælpere for borgerne
i de berørte områder.
Med henblik på at belyse i hvilken udstrækning etableringen af ordningerne med nødbehandlere og
112 akuthjælpere har påvirket trygheden, er der, som en del af spørgeskemaundersøgelserne, blevet
spurgt ind til ordningernes betydning for trygheden – dels den generelle tryghed i forbindelse med
akut opstået sygdom eller tilskadekomst og dels i forhold til den konkrete indsats for den syge/
tilskadekomne borger og eventuelle pårørende. Både borgere, nødbehandlere, 112 akuthjælpere og
ambulancepersonale har forholdt sig emnet, der således er belyst med afsæt i flere forskellige
perspektiver.

Borgernes vurdering af ordningernes betydning for trygheden
I undersøgelsen af borgernes oplevelser og erfaringer er der blevet spurgt ind til, hvor vidt det har
påvirket deres generelle tryghed i forhold til, hvad der sker ved akut sygdom eller tilskadekomst, at
der er indført ordninger med nødbehandlere og 112 akuthjælpere. Ud af de 306 borgere som har
besvaret spørgsmålet angiver 66 % af borgerne, at de er helt enige i, at de er blevet mere trygge
efter ordningerne er blevet etableret, mens 16 % erklærer sig overvejende enige i udsagnet. Dermed
har 5 ud af 6 borgere tilkendegivet, at etableringen af nødbehandlerenheder og ordninger med 112
akuthjælpere har haft en positiv indvirkning på deres generelle tryghed, og 2 ud af 3 borgere er
endda helt enige i udsagnet11.
Borgerne er endvidere blevet spurgt om, hvor vidt de blev mere trygge da hjælpen ankom. Hertil
har 76 % svaret, at de er helt enige i udsagnet, mens 17 % anfører, at de i overvejende grad er enige.
Selv om man ikke kan være helt sikker på, at borgerne alene har svaret på baggrund af en kontakt,
hvor der har været kaldt en nødbehandler eller 112 akuthjælper ud, så er det alligevel særligt
positivt, at borgerne i så høj grad, som det er tilfældet, vurderer, at de bliver mere trygge, når den
første hjælp ankommer til skadestedet. Idet hverken nødbehandlere eller 112 akuthjælpere er
sundhedsfagligt personale ville der kunne forventes en mindre positiv vurdering af den først
ankomne hjælp i forhold til det samlede indtryk. Som det også fremgår af nedenstående oversigt, er
dette dog ikke tilfældet.
Tabel 7. Samlet overblik over borgernes tryghed fraforskellige perspektiver I
Helt enig

Overvejende
enig

Hverken
enig eller
uenig

Overvejende
uenig

Helt uenig

Ved ikke/
ikke
relevant

Jeg er blevet mere tryg efter der er etableret […]
66 %
16 %
10 %
1%
2%
5%
Jeg var tryg mens jeg ventede på at hjælpen kom
47 %
22 %
10 %
8%
6%
7%
Jeg blev mere tryg da hjælpen ankom (først ank.)
76 %
17 %
3%
1%
1%
2%
Jeg blev mere tryg da hjælpen ankom (generelt)
77 %
15 %
5%
1%
0%
2%
Jeg blev mere tryg da hjælpen ankom (KORA)
74 %
13 %
5%
1%
2%
5%
* Spørgsmålene er besvaret af mellem 251 og 306 borgere i nærværende undersøgelse, mens 694 borgere har
besvaret spørgsmålet i KORA rapporten.

11 8 borgere, svarende til under 3 %, anfører, at de er overvejende uenige eller helt uenige i udsagnet. Det skal
formodentlig henføres til, at ændringerne ”ikke” eller ”slet ikke” har påvirket deres generelle tryghed snarere
end, at de er blevet mere utrygge efter ordningerne er blevet indført.
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Betydningen for borgernes tryghed er endvidere fuldt ud på niveau med den generelle vurdering af
betydningen af det ankomne personale, samt ikke mindst med resultatet fra KORA’s undersøgelse
af den præhospitale indsats i regionen12. Borgerne giver dermed i høj grad udtryk for at den første
hjælp, der ankommer til skadestedet, har stor betydning for deres tryghed i situationen uafhængigt
af om vedkommende er sundhedsfaglig eller ej.
Det har også betydning for borgernes oplevelse (herunder tryghed), at de oplever, at hjælpen kom
så hurtigt som det var muligt og at de personer, som de møder giver dem klar besked om, hvad der
skal ske, at de er gode til at berolige dem, at de virker meget kompetente, samt at de giver borgeren
de informationer, som han/ hun har brug for i situationen. På alle fem parametre giver borgerne i
høj grad udtryk for, at de enten er helt enig eller overvejende enig i at det er tilfældet. Resultaterne,
som alle ligger mellem 88 % og 95 %, er igen fuld ud på niveau med vurderingen af personalet på
skadestedet samlet set.
Tabel 8. Samlet overblik over borgernes tryghed fraforskellige perspektiver II

Personalet/ hjælpen…
kom så hurtigt, som det var muligt
gav mig klar besked om, hvad der skulle ske
virkede meget kompetente
var gode til at berolige mig
gav mig de informationer, jeg havde brug for…

Helt enig

Overvejende
enig

Hverken
enig eller
uenig

Overvejende
uenig

Helt uenig

Ved ikke/
ikke
relevant

81 %
71 %
66 %
78 %
76 %

13 %
19 %
22 %
16 %
17 %

2%
5%
6%
3%
4%

1%
1%
2%
1%
1%

1%
1%
0%
1%
1%

2%
3%
4%
1%
1%

Nødbehandlernes og 112 akuthjælpernes vurdering af ordningernes
betydning for trygheden
I undersøgelsen af nødbehandlernes og 112 akuthjælpernes oplevelser og erfaringer er der blevet
spurgt ind til hvordan de selv vurderer, at ordningen har bidraget til øge trygheden i området.
Hertil angiver knap 9 ud af 10, at de vurderer, at ordningen har bidraget til at øge trygheden i
området. Særligt 112 akuthjælperne angiver, at de er helt enig i udsagnet.
De er endvidere blevet bedt om at forholde sig til, hvor vidt indsatsen – i forhold til deres egen
oplevelse med opgaven – skabte øget tryghed for den syge/ tilskadekomne borger og de pårørende i
den konkrete situation.
Ud af de i alt 116 besvarelser13, hvor de har oplyst at de har konkret erfaring fra udkald, svarer ca.
81 %, at de er helt enige i, at deres indsats skabte øget tryghed for den syge/ til skade komne borger
i situationen, mens yderligere ca. 14 % er overvejende enige i udsagnet. Når det kommer til
vurderingen af betydningen for de pårørendes tryghed er ca. 78 % helt enige og ca. 17 %
overvejende enige i, at deres indsats skabte øget tryghed i situationen.
Samlet set vurderer 95 % af nødbehandlerne og 112 akuthjælperne, at deres indsats på skadestedet
har haft en positiv indvirkning på trygheden for den syge/ tilskadekomne borger såvel som de
pårørende i situationen. Der er ikke registreret nogen nødbehandlere eller 112 akuthjælpere, som
har svaret, at de er overvejende eller helt uenige i udsagnet.

Kilde: KORA, september 2012 ”Den præhospitale indsats i Region Sjælland – en undersøgelse af
borgernes oplevelser og tilfredshed”. Der vil kunne være borgere, som har deltaget i begge undersøgelser.
13 Af de 116 besvarelser udgør nødbehandlere 52 stk., mens 112 akuthjælpere udgør 64 stk. Nødbehandlerne
ligger generelt lidt højere i deres vurdering af indsatsens betydning for trygheden hos borgeren og dennes
pårørende i forhold til 112 akuthjælperne.
12
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Ambulancepersonalets vurdering af ordningernes betydning for
trygheden
I undersøgelsen iblandt ambulancepersonale, som har haft konkret erfaring fra hændelser, hvor
AMK-Vagtcentralen også har kaldt nødbehandlere eller 112 akuthjælpere ud, er der blevet spurgt
ind til, om indsatsen ved nødbehandler eller 112 akuthjælper – ifølge ambulancepersonalets egen
vurdering – havde skabt øget tryghed i situationen for den syge/ til skadekomne borger samt for de
pårørende.
Ud af de 53 besvarelser, svarer knap 2 ud af 3, at de helt enige (11 %)eller overvejende enige (53 %)
i, at indsatsen fra den nødbehandler/ de 112 akuthjælpere, som var blevet kaldt ud, skabte øget
tryghed for den syge/ tilskadekomne borger i situationen. En stor del af ambulancepersonalet
anfører, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet f. s. v. a. den syge/ tilskadekomne borger.
Der er således blot tale om 4 besvarelser, som er ikke er positive eller neutrale.
Når det kommer til trygheden hos de pårørende er knap 60 % helt enige (9 %) eller overvejende
enige (49 %) i, at indsatsen har skabt øget tryghed, mens lidt over en tredjedel af personaletfra
ambulancerne anfører, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet (28 %) eller ved ikke (8 %).
Der er således blot tale om 3 besvarelser, som er ikke er positive eller neutrale.

Opsamling: Borgernes tryghed
5 ud af 6 borgere tilkendegiver, at etableringen af nødbehandlerenheder og ordninger med 112
akuthjælpere har haft en positiv indvirkning på deres generelle tryghed, og 2 ud af 3 borgere
udtrykker endda, at det har haft stor betydning for deres tryghed i forhold til hvad der sker ved
akut opstået sygdom eller tilskadekomst.
Borgerne giver endvidere klart udtryk for, at de blev mere trygge da hjælpen ankom. Hele 93 %
angiver, at de er helt enig (76 %) eller overvejende enig (17 %) i udsagnet. Idet resultatet er fuldt ud
på niveau med vurderingen af den samlede indsats på skadestedet, giver borgerne dermed i høj
grad udtryk for at den første hjælp, der ankommer til skadestedet, har stor betydning for deres
tryghed i situationen uafhængigt af om vedkommende er sundhedsfaglig eller ej.
Det har også betydning for borgernes oplevelse (herunder tryghed), at de oplever, at hjælpen
kommer så hurtigt som muligt og at de personer, som de møder giver dem klar besked om, hvad
der skal ske, at de kan berolige dem, at de virker kompetente og giver dem de informationer, som
borgeren har brug for i situationen. På alle fem parametre giver borgerne i høj grad udtryk for, at
de enten er helt enig eller overvejende enig i at det er tilfældet. Resultaterne, som alle ligger mellem
88 % og 95 %, er igen fuld ud på niveau med vurderingen af personalet på skadestedet samlet set.
Samlet set vurderer 95 % af nødbehandlerne og 112 akuthjælperne, at deres indsats på skadestedet
har haft en positiv indvirkning på trygheden for den syge/ tilskadekomne borger såvel som de
pårørende i situationen. Nødbehandlernes og 112 akuthjælpernes egen vurdering er således i
overensstemmelse med bedømmelsen fra de borgere, de har været i kontakt med.
Knap 2 ud af 3 af ambulancepersonaler vurderer, at nødbehandler og 112 akuthjælper har haft en
positiv indflydelse på trygheden. De oplever således, at komme ud til syge eller tilskadekomne
borgere og pårørende, som er mere trygge idet der er ankommet en førstehjælpsressource til
skadestedet før ambulancen.
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Nødbehandlernes, 112 akuthjælpernes og ambulancepersonalets
vurdering af, hvad regionen kan gøre for at forbedre indsatsen
I forbindelse med gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelserne iblandt nødbehandlere, 112
akuthjælpere og ambulancepersonale, er de blevet spurgt om, hvad de mener der kan gøres fra
regionens side for at forbedre indsatsen?

Opsamling: Hvad kan regionen gøre for at forbedre indsatsen
Tilbagemeldingerne fra nødbehandlerne giver et billede af nogle meget engagerede medarbejdere,
der har nogle førstehjælpskompetencer, som de meget gerne vil bruge oftere, og som også har et
udtrykt ønske om at tilegne sig flere førstehjælpskompetencer, således at de kan gøre en endnu
større forskel. Det er en kilde til frustration hos nødbehandlerne, når de føler, at de med fordel
kunne have været bragt i spil som ressource, men oplever ikke at blive kaldt ud. Det kommer til
udtryk på tværs af enhederne og gælder således både for enheder med lav og høj aktivitet.
Tilbagemeldingerne fra 112 akuthjælperne giver et billede af nogle meget engagerede frivillige, som
gerne vil blive bedre til deres opgave. Det fremgår også, at det skaber frustration når teknikken ikke
fungerer som den skal (fx når dækningsproblemer betyder forsinkelse i modtagelsen af sms), og
når de oplever enten ikke at blive kaldt ud i forbindelse med en udrykning eller hvis ambulancen
ankommer meget kort tid efter dem. Når det er tilfældet, føler de ikke, at de bliver anvendt
ordentligt.
I tilbagemeldingerne fra ambulancepersonalet anføres det, at der i efteruddannelsen med fordel
kan fokuseres på at højne deres viden, så de har bedre forudsætninger for handle optimalt på
skadestedet. Det anføres også, at det vigtigste er, at nødbehandlere og 112 akuthjælpere har fokus
på den basale førstehjælp og anvendelse af ilt frem for på måling og dokumentation af fx puls og
blodtryk. Det anføres endvidere, at regionen kunne have et større fokus på den psykiske
påvirkning, som nødbehandlere og 112 akuthjælpere kommer ud for i forbindelse med udkald.
I det følgende er tilbagemeldingerne fra spørgeskemaundersøgelserne samlet. Tilbagemeldingerne
vil indgå i de samlede overvejelser omkring den fremtidige indsats. Det skal i den forbindelse
understreges, at der kan være tale om kommentarer fra én enkelt nødbehandler/ 112 akuthjælper/
ambulancebehandler.

Opsamling: Særlig ros til indsatsen fra ambulancepersonalet
Ambulancepersonalet er herudover blevet spurgt om, hvor vidt der var særligt positive elementer,
som de gerne ville fremhæve omkring nødbehandlere/ 112 akuthjælpere. Ambulancepersonalet
fremhæver i den forbindelse, at
• De er hurtigt fremme på skadestedet, så patienter og pårørende oplever en kortere
responstid.
• Det er lettere for ambulancepersonalet at lokalisere et skadested, som er ”markeret” med
nødbehandlerbilen
• De har påbegyndt relevant førstehjælp til patienter, som har brug for det – særligt
anvendelsen af ilt fremhæves
• De har skabt ro på skadestedet og hos de pårørende
• De er imødekommende og hjælpsomme og formår at indgå i et godt samarbejde med
ambulancepersonalet. Samtidig bidrager de med ekstra hænder på skadestedet i
situationer, hvor der er brug for det
• De giver gode overleveringer af patienten
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Indsatsområder ifølge nødbehandlerne
Nødbehandlerne er blevet spurgt om, hvad regionen kan gøre for at forbedre indsatsen. I den
forbindelse er det anført, at
• De gerne vil kaldes oftere ud, og gerne til flere ting end tilfældet er i dag, og det anføres, at
de eventuelt kan anvendes som førstehjælp ved arrangementer14
• De gerne vil have mere vedligeholdende uddannelse, herunder psykologisk førstehjælp,
samt uddannelse, der gør det muligt for dem at gøre ”mere” på skadestedet både i form af
mere udstyr og mere medicin
• De gerne vil have mulighed for at komme i ambulancepraktik
• De gerne vil gennemføre øvelser med faste intervaller, hvor de udsættes for livagtige
scenarier, hvilket de kender fra deres virke som brandmænd
•

De gerne vil have opfølgning på deres indsats, eventuelt i form af fællesmøder med
repræsentanter fra de enkelte enheder 2 til 3 gange årligt

•

Det foreslås, at der kommer bedre skærme i bilen, som bedre kan aflæses i modlys og bedre
betjenes under kørsel15
Det foreslås, at der monteres blå blik i bagklappen på bilen
Det foreslås, at de får en lille pager med bedre lyd end den nuværende radio, som er stor og
klodset at gå med, og som de bærer på sig hele vagten16

•
•

Indsatsområder ifølge 112 akuthjælperne
112 akuthjælperne er blevet spurgt om, hvad regionen kan gøre for at forbedre indsatsen. I den
forbindelse er det anført, at
• Det vil være gavnligt med evalueringsmøder med faste intervaller, fx halvårligt.
• De gerne vil modtage feedback på deres indsats. Den feedback, de har fået i forhold til
udfyldelse af journaler har været brugbar. En tilsvarende feedback på den konkrete indsats
på skadestedet fra ambulancepersonalet, anses for at kunne være nyttig
• De gerne vil have flere uddannelsesdage eller afholde øvelse og muliggøre
ambulancepraktik (som én udtrykker det, så ”vores viden ikke blive for grundig”).
• Der med fordel kan udarbejdes” cases”, som med mellemrum sendes 112 akuthjælperne, og
som de kan diskutere for derigennem bedre at kunne vedligeholde kompetencerne
•

Der er udfordringer i forhold til SMS beskeder der sendes af sted, hvor der
o Udtrykkes ønske om at få en diagnose med i meldingen, så de ved hvad de kommer
ud til, og dermed er bedre klædt i forhold til indsatsen inden ankomst
o Udtrykkes frustration over forsinkede beskeder eller beskeder indeholdende en
forkert adresse på skadested

•
•

De gerne vil alarmeres tidligere (i forbindelse med udkald, hvor ambulance eller
paramediciner er ankommet før eller umiddelbart efter 112 akuthjælperne)
De undrer sig over, at de møder udrykninger, hvor de ikke er blevet kaldt ud

•
•
•

De har oplevet, at folk bliver overraskede over, at de ankommer flere
De gerne vil have mulighed for at anvende fx blodtryks- og saturationsmåler
De har behov for en kraftig pandelygte til anvendelse på mørke skadesteder

Dette er ikke en regional forpligtigelse.
Der kører pt. forsøg med anvendelse af andre skærme.
16 SINE netværket anvendes til kommunikation. Den foreslåede model forefindes ikke.
14
15
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Indsatsområder ifølge ambulancepersonalet
Ambulancepersonalet er blevet spurgt om, hvad de anser som særligt vigtige indsatsområder i
forhold til den fremadrettede udvikling af ordningerne. I den forbindelse er det anført, at
• De bør have uddannelse og større faglig indsigt (efteruddannelse) med henblik på at højne
deres viden
o om, hvorfor de skal handle, som de skal, når de kommer ud i enkeltsituationer (fx
basal førstehjælp og særligt dårlige patienter)
o om, hvordan de skal agere på skadested (fx ro, lukke bagklap på bil og slukke blink),
samt reducere usikkerhed i forhold til anvendelse af udstyr
o om psykologisk førstehjælp, så de har bedre forudsætninger for krisehåndtering og
viden om reaktioner hos tilskadekomne og pårørende
o og sikre bedre kommunikation med det sundhedsfaglige personale
• De skal i højere grad have fokus på den basale førstehjælp og anvendelse af ilt i stedet for på
måling og dokumentation af puls og blodtryk
•

Der skal være større fokus på den psykiske påvirkning de kommer ud for fra regionens side

•

Befolkningen kan tro at der er tale om en lægebil (og have forventninger til behandling
derefter). Man bør derfor overveje at ændre farve på køretøjet, så det er tydeligt, at der er
tale om en anden slags ressource, samt overveje opfølgende oplysningskampagne i
områderne, så folk bliver bedre klar over, hvad det er for en ydelse de kan forvente
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Uddannelsesoversigt
Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland.

1. Uddannelsens bestemmelse
Nødbehandleruddannelsen gennemføres for det kommunale beredskab i Frederikshavn, som
har indgået samarbejdsaftale med Præhospitalt Beredskab i Region Nordjylland omkring Nødbehandlerbil i Skagen. Nødbehandlerbilen betragtes som værende en ”First Responder Unit”
med mulighed for at yde akut hjælp inden for Basic Life Support (BLS).
Når en nødbehandler rykker ud efter et udkald fra Region Nordjyllands AMK-vagtcentral, arbejder nødbehandleren med ansvar fra Region Nordjylland, og de kompetencer som nødbehandleren anvender under udrykningen, sker på delegation af Region Nordjyllands præhospitale
leder.

2. Formål
Formålet med uddannelsen er at øge beredskabsassistentens teoretiske viden og praktiske færdigheder i nødbehandling af akutsyge og tilskadekomne, ved forskellige typer af opstået sygdomstilfælde og uheld. Deltageren skal efter endt uddannelse, kunne varetage hensigtsmæssig,
sikkerhedsmæssig og forsvarlig behandling ved de opgaver en nødbehandler sendes til i forbindelse med et 1-1-2 Alarmopkald.
Deltageren vil således initialt skulle arbejde alene, samt endvidere kunne samarbejde med Akut
Medicinsk Kommunikationscenter (AMK)/Region Nordjyllands vagtcentral, samt Regionens ambulance- og lægeberedskab omkring behandlingen af patienter.

3. Mål
Ved afslutningen af uddannelsen skal den enkelte deltager selvstændigt kunne
udføre nødbehandling af en akut syg/ tilskadekommen, herunder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Have kendskab til Regionens ansvarsområde/krav til nødbehandleren.
Have kendskab til skadestedets organisering herunder Nødbehandlerens opgaver og
ansvarsfordeling.
Have kendskab til den præhospitale organisation i Region Nordjylland.
Have kendskab til akutte sygdomstilfælde omhandlende åndedrætsproblemer, hjertestop, allergiske reaktioner, krampetilfælde, mavesmerter, bevidstløshed og akutte lammelser.
Kunne vurdere behovet for nødbehandling af en akut syg/ tilskadekommen person ud
fra ABCDE- algoritmen.
Have kendskab til skadesmekanismer (kinematik).
Kunne anvende basale håndgrebstekniker til sikring af fri luftvej ved kæbeløft m.v. samt
udføre korrekt lejring af syge og tilskadekomne.
Kunne anvende korrekt behandling af sekret og fremmedlegemer i de øvre luftveje ved
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

anvendelse af sug eller fingre.
Kunne varetage nødstabilisering af nakke/ryg, ved mistanke af nakke, ryg skader, på en
akut tilskadekommen, samt forstå vigtigheden bag disse principper.
Kunne varetage iltbehandling af den tilskadekommen (barn som voksne) med Hudsonmaske med reservoir.
Kunne varetage korrekt Hjerte-Lunge-Redning ved klinisk hjertestop, jf. gældende retningslinjer under anvendelse af monitor samt Pocket maske inkl. Ilt.
Kunne anvende automatisk blodtryksmåler samt måle og vurdere en puls.
Kunne anvende blodsukkermåling og ved simpel spørgeteknik erkende sukkersyge, behandling med gel ved for lavt blodsukker.
Kunne anvende Epi-Pen autoinjektor ved svære allergiske reaktioner, jf. gældende instruks.
Kunne anvende korrekt forbinding af sår/ flænger herunder kunne anlægge en
Tourniquet.
Kunne udføre nødbrusning af patienter med brandsår/ kemiske ætsninger samt anvende øjenskyld.
Kunne foretage en nødflytning, uden anvendelse af teknisk udstyr/ og med anvendelse
af scoopbåre
Kunne anvende korrekt behandling til brud/ led skred, herunder kunne anlægge en kølepose, mitella samt anvende R.I.C.E princippet.
Kunne assistere ved immobilisering af en tilskadekommen ved anvendelse af halskrave,
Spineboard
Kunne foretage prioritering af egen indsats ved flere tilskadekomne.
Søge rådgivning via AMK, ved tvivlstilfælde.
Kunne overdrage den tilskadekomne til ambulancetjenesten, med anvendelse af udfyldt
nødbehandler journal og mundtlig sikker medicinsk kommunikation (ISBAR)
Have kendskab til menneskers reaktioner i akutte stressreaktioner samt traumatiske kriser.
Have kendskab til Nødbehandlerens pligter, herunder tavshedspligt.
Kunne udføre vedligeholdelse, rengøring og kontrol af køretøj samt udstyr.
Have kendskab til sikkerhed og hygiejne efter gældende forskrifter (branchevejledningerne).
Have kendskab til kvalitetssikring

4. Målgruppe
Beredskabsassistenter ved Frederikshavns Bandvæsen, som har indgået en
samarbejdsaftale med Præhospitalt Beredskab i Region Nordjylland om opretholdelse af Nødbehandlerbil i Skagen.
5. Generelt
Deltageren på kurset skal være tilknyttet det kommunale redningsberedskab i Skagen. Deltageren skal som minimum have gennemført eller vedligeholdt sin førstehjælpsuddannelse på niveau-mellem inden for de seneste 3 år samt have gennemgået Beredskabsstyrelsens kursus i
Håndtering af Tilskadekomne (HAT) eller en tilsvarende uddannelse.
Nødbehandler kompetencerne skal vedligeholdes hvert år med 1 dags vedligeholdelsesuddannelse og recerterficering à 8 timers varighed. Som kontrol skal nødbehandleren afvikle en afsluttende
handlebane tilfredsstillende, hvor nødbehandleren demonstrerer sine teoretiske og praktiske fær-
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digheder. En nødbehandler som afvikler den afsluttende handlebane ikke tilfredsstillende, kan deltage i en ny handlebane (samme dag). Såfremt denne handlebane ikke gennemføres tilfredsstillende skal Regionens Præhospitale leder efterfølgende træffe beslutning om det videre forløb. (Se
vedligeholdelsesuddannelse for nødbehandler)
6. Kursusplanlægning
Kurset tilrettelægges med vekselvirkning mellem teoretiske lektioner og praktiske øvelser.
Lektionerne har en varighed af 50 min.
I de teoretiske lektioner kan indgå mindre praktiske øvelser i forskellige håndgreb og øvelser. I
praktikdelen trænes forskellige scenarier med sygdomstilfælde og forskellige skader i forskellige
relevante scenarier.
Kursets indhold:
• Velkomst og intro
• Nødbehandlerens rolle
• Skadestedslære
• De 3 livsvigtige systemer
• Skadestedsmekanismer (kinematik)
• ABCDE-algoritme og behandling
• Sygdomstilfælde:
- AKS (hjertesygdom)
- Hjertestop
- Allergiske reaktioner (fokus på anafylaksisk shock)
- Krampetilfælde, feberkramper
- Hjerneblødning/ blodprop i hjernen
- Højt/ lavt blodsukker (hypo- /hyperglykæmi).
• Blødninger, herunder anvendelse & anlæggelse af Tournequet
• Matriellære
• Scenarietræning
• Dokumentation på nødbehandler journal
• Sikker medicinsk kommunikation (ISBAR)
• Kvalitetssikring
• Opsamling af teori
• Handlebane
• Afslutning.
Kursets indhold afvikles på i alt 37 timer (inkl. handlebane).
Kursus forventes at bestå af 4 x 7,5 + 1 x 7,0, dertil kommer frokost-/ pausetid.
Lektionsplan udarbejdes senere
7. Krav til undervisere
Præhospitalt Beredskabstiller undervisere.
Undervisere skal have sundhedsfaglig uddannelse og praktisk erfaring inden for akutområdet samt
skadestedslære. Undervisere på kurset skal godkendes af den Præhospitale leder i Region Nordjylland.
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8. Undervisningsmateriale
Indskrives senere

9. Materiale som forventes gennemlæst af kursisten før kursusstart
Indskrives senere

10. Udstedelse af kompetencebevis
Præhospitalt Beredskab udsteder nødbehandler beviser efter indstilling fra instruktør på kurset.
Dette er ligeledes gældende for vedligeholdelsesuddannelsen.
Der vil i forbindelse med afslutning af kurset blive udleveret en kompetencebog til den enkle
nødbehandler, hvori det vil fremgå, om der er områder som der skal læses op og/eller trænes
inden næste vedligeholdsuddannelse.
Nødbehandleren skal for at få udstedt et bevis have gennemgået handlebane og teoretisk
spørgsmål med individuel bedømmelse på tilfredsstillende vis. Herefter har nødbehandleren
kompetence til at anvende det indlærte i praksis i 1 år.
Der kan gives merit for personale som samtidig besidder de relevante sundhedsfaglige kompetencer og skadestedserfaring. Dog skal dette personale gennemgå en forkortet uddannelse,
hvori nødbehandlerens rolle, kompetencer, og dokumentation på journal gennemgås. Der suppleres eventuelt med andre del emner (afhængig af meritansøgerens baggrund). De merit tildelte
skal ligeledes afslutningsvis gennemføre handlebane på tilfredsstillende vis.
Ansøgning om merit sendes til Præhospitalt Beredskabi Region Nordjylland.

11. Efteruddannelse
Nødbehandlerne skal deltage på 8 timers årlig vedligehold, afholdes som samlet dag.
12. Materiel
Præhospitalt Beredskab anbefaler, at nødbehandler bilen så vidt det er muligt anvender samme

udstyr som de primære ambulancer der tilgår skadestederne i Regionen. Således sikres det at
nødbehandler bilen vil have mulighed for at blive genopfyldt af de tilstedeværende ambulancer.
Følgende materiel/udstyr skal som minimum medbringes:

13. Diverse
Ved akut behandling med Epi-Pen, behandles der ud fra gældende instruks
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Undervisningsmaterialet (PP eller lignende) skal godkendes af den Præhospitale leder. ”såfremt
der sker ændringer i undervisningsmateriellet skal det indsendes til godkendelse og være mærket
med dato og versionsnummer.
Præhospitalt Beredskab udsteder nødbehandler beviser efter indstilling fra instruktøren på
kurset. ”mindst en uge før afholdelse af kursus indsendes en liste til Præhospitalt Beredskab med navne på kursusdeltager.
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