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Plan for PRÆHOSPITAL INDSATS

1) INDLEDNING
Formålet med denne plan er at beskrive Region Sjællands procedurer for varetagelse af
den præhospitale indsats ved større ulykker og
ekstraordinære hændelser (aktiveret sundhedsberedskab). Medarbejdere følger procedurer, som
fremgår af D4 infonet, jf. afsnit 1.3.

1.1) Definition af præhospital
indsats
Præhospital indsats defineres som indsatsen
inden ankomst til sygehus over for akut syge, tilskadekomne og fødende. Dette betegnes i Region
Sjælland som den akutte præhospitale indsats
og er suppleret af den ikke-akutte præhospitale
indsats, der omhandler patientbefordring.
Den akutte præhospitale indsats følger den
præhospitale kæde (se figur 1.1), som består af
følgende led:

Sjællands sundhedsberedskabsplan, hvor den
tværgående koordinationsfunktion ”Akut Medicinsk Koordination” er beskrevet.
De øvrige delplaner til Region Sjællands
sundhedsberedskabsplan ses som væsentlige
snitflader til den præhospitale indsats.

1.3) Begreber anvendt i denne plan
AMK: Akut Medicinsk Koordinationscenter.
AMK-Vagtcentralen, der visiterer og disponerer
præhospitale ressourcer, har ansvaret for ”Akut
Medicinsk Koordination” ved større ulykker og
ekstraordinære hændelser, hvor sundhedsberedskabet aktiveres. Ved aktivering af sundhedsberedskabet udfører personale fra AMKVagtcentralen koordinationsfunktionen for
regionens samlede indsats (alarmering til samt
efterfølgende koordination af de sundhedsfaglige ressourcer).

1. Ulykke eller akut sygdom opstår
2. Alarmering og visitering
3. Afsendelse af præhospitale enheder
4. Indsats på skadestedet
5.	Transport til sygehus (og behandling undervejs)
6. Overdragelse til sygehus

Aktiveringstelefonliste: Fortrolig telefonliste for
AMK-Vagtcentralen. Aktiveringstelefonlisten
udarbejdes i Præhospitalt Center og anvendes i
forbindelse med aktivering af sundhedsberedskabet.

1.2) Sammenhæng til øvrige planer

D4-dok: D4 infonet anvendes i Region Sjælland som dokumenthåndteringssystem. En del
af dokumenterne er tilgængelige på internettet
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på http://dok.regionsjaelland.dk, hvor plan
for præhospital indsats kan tilgås som D4-dok
479551.

strategisk niveau. Ved behov for yderligere krisestyring på strategisk niveau kan præhospital
chefvagt alarmere:

2) Ledelse og krisestyring
Den præhospitale indsats i Region Sjælland
hører under Præhospitalt Center, der er et virksomhedsområde i Region Sjælland med årlig
driftsaftale.
Præhospitalt Center ledes af en præhospital
direktør i samarbejde med en præhospital lægelig chef. Disse to udgør den øverste ledelse i
Præhospitalt Center. Den samlede ledergruppe
i Præhospitalt Center består derudover af en
gruppe af mellemledere jf. D4-dok 444661.
Præhospital lægelig chef er leder af sundhedsberedskabet, herunder den præhospitale indsats, med henblik på sikring af et højt
sundhedsfagligt niveau i indsatsen, jf. § 17 i
Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet (BEK nr 971 af 28/06/2016).
Ansvaret for de præhospitale driftsområder
er placeret hos AMK-Vagtcentralschefen samt
befordringschefen.

2.1) Krisestyring
Krisestyring kan jf. Retningslinjer for indsatsledelse inddeles i tre niveauer som beskrevet i
tabel 2.1.
Præhospital chefvagt varetager krisestyring på

Krisestyringsniveau

•	Den øvrige ledelse i Præhospitalt Center, der
i den konkrete situation fungerer som beredskabsstab og udfører strategisk krisestyring
inden for Præhospitalt Centers virksomhedsområde.
•	Direktionen, der har mulighed for at aktivere den regionale krisestab til varetagelse af
opgaver, der kræver koordination på tværs af
Region Sjællands virksomhedsområder (se
Plan for Region Sjællands regionale krisestab
og Regionshusets beredskab).
Operationel krisestyring varetages ved aktiveret
sundhedsberedskab af AMK, evt. med støtte fra
en beredskabskoordinator. I forhold til en konkret og alvorlig hændelse, herunder ved aktivering af sundhedsberedskabet, er der planlagt
for, at præhospital chefvagt til enhver tid kan
kontaktes for ledelsesmæssig stillingtagen eller
ageren.
Taktisk krisestyring varetages af Indsatsleder
Sund (ISL SUND), der som udgangspunkt vil
befinde sig i det konkrete indsatsområde, så
AMK-Vagtcentralen kan få statusmeldinger og
modtage anmodning om yderligere ressourcer.
ISL SUND er en del af indsatsledelsen, jf. Retningslinjer for indsatsledelse. Indtil ISL SUND
er fremme, varetager udpeget ambulanceleder
ISL SUND’s funktioner i indsatsområdet.

Beskrivelse

Strategisk/rammesættende 	Fastlæggelse af de overordnede og langsigtede
retningslinjer for krisestyringen.
Operationelt/koordinerende/styrende 	Omsætning af strategiske beslutninger til operationelle handlinger.
Taktisk/udførende

Ledelse af indsatsområdet.

Tabel 2.1
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Indtil sundhedsberedskabet er aktiveret, varetages taktisk krisestyring af AMK-lægen.
Kerneopgaverne i krisestyring fremgår af tabel
2.2. Uddybning forefindes i aktiveringsplan for
sundhedsberedskabet (D4-dok 289954).

Kerneopgaver, krisestyring

Beskrivelse

1. Aktivering og drift af krisestyringsorganisationen

Beslutningen om aktivering af sundhedsberedskabet træffes som
udgangspunkt af AMK-lægen ved:
• Forventning/vished om 6 eller flere tilskadekomne.
•	Ulykker/hændelser der kan forventes at udvikle sig til en større
hændelse, der sætter sundhedssektoren under pres.
Præhospitalt chefvagt alarmeres altid ved aktivering af sundhedsberedskabet. I øvrige tilfælde tager AMK-lægen stilling til
alarmering af præhospital chefvagt, som tager stilling til behovet
for yderligere krisestyring (som beskrevet ovenfor). Beskrivelse
af Præhospitalt Centers beredskabsstab og beredskabsledelse
fremgår af afsnit 2.1-2.2.

2. Informationshåndtering

Information forventes fortrinsvist at tilgå præhospital chefvagt
via AMK-Vagtcentralen, hvor der sker logføring i minutrapporter
jf. D4-dok 338613. Informationer, der tilgår i øvrigt, referatføres
ved møder i Præhospitalt Centers beredskabsstab.
Et situationsbillede indeholder som udgangspunkt:
• Resumé af hændelsen (hvad, hvor, hvornår)
• Forventet udvikling
• Iværksatte tiltag
• Ressourcesituation
Præhospital chefvagt (Præhospitalt Centers beredskabsstab, hvis
denne er aktiveret) informerer medarbejdere samt interne og
eksterne samarbejdspartnere, evt. med inddragelse af Region
Sjællands kommunikationsstab.
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3. Koordination af handlinger og ressourcer

Alle enheder i sundhedsberedskabet har ansvar for at orientere,
varsle og/eller alarmere AMK-Vagtcentralen i Region Sjælland
ved større eller særlige akutte hændelser, der forventes at have
generel sundhedsfaglig interesse eller betydning for regionens
sundhedsberedskab. Herudover har alle enheder i Region Sjælland ansvar for at orientere, varsle og/eller alarmere AMKVagtcentralen, når enhedens egen beredskabsplan aktiveres ved
en hændelse, der er relevant for sundhedsberedskabet. Endelig
har alle kommuner beliggende i Region Sjælland ansvar for at
orientere, varsle og/eller alarmere AMK-Vagtcentralen, når kommunens sundhedsberedskab er aktiveret.
Ved aktivering af sundhedsberedskabet påbegyndes koordinering
på tværs af enhederne inden for sundhedsberedskabet i Region
Sjælland. Denne funktion betegnes Akut Medicinsk Koordination
(AMK).
Ved aktiveret sundhedsberedskab alarmerer AMK-Vagtcentralen
de relevante enheder og koordinerer med disse efter behov.

4. Krisekommunikation

Der er planlagt for følgende krisekommunikation:
•	Pressekontakt, indsatsområde
•	Øvrig pressekontakt vedrørende koordination af sundhedsberedskabet eller for det præhospitale område
•	Information, sundhedsmæssige forhold
•	Information til pårørende.

5. Operativ indsats

Den operative indsats er beskrevet i afsnit 5. Af krisestyringens
niveauinddeling (se tabel 2.1) følger, at strategiske beslutninger
træffes undervejs, hvorved procedurer tilpasses den konkrete
situation.

6. Genopretning

Det strategiske krisestyringsniveau har ansvaret for genopretning, forstået som genetablering af daglig drift. Når præhospital
beredskabsstab er aktiveret, indgår denne i beslutningen om
krisestyringens ophør jf. D4-dok 543695.

Tabel 2.2
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2.1.1) Præhospital Centers beredskabsstab
Præhospitalt Centers beredskabsstab, bestående af chefgruppen og sektionsledere i Præhospitalt Center, kan aktiveres på tre trin, hvilket
fremgår af tabel 2.3.

Aktiveringstrin

Beskrivelse

Trin 1: Informationsberedskab

Varsling af medlemmer af beredskabsstaben. Anvendes i en situation, hvor der er behov for øget overvågning og orientering af
chefer og nøglepersoner.

Trin 2: Stabsberedskab

Indkaldelse af beredskabsstaben for drøftelse eller koordination
med henblik på løsning af den aktuelle situation.
Beredskabsstaben varsler på dette trin relevante samarbejdsparter.

Trin 3: Operativt beredskab
(kaldet operationsberedskab for øvrige myndigheder)

Anvendes i situationer, hvor der er behov for at varetage samtlige
krisestyringsrelevante opgaver omgående og i længere tid.
Første status tilgår beredskabsstaben inden for 1 time fra præhospital chefvagt (eller beredskabskoordinator). Efter beredskabsstabens drøftelse returnerer præhospital chefvagt (eller beredskabskoordinator) til AMK-Vagtcentralen med beslutningernes
betydning for det taktiske niveau.
Beredskabsstaben afholder møder med passende interval, indtil
beredskabssituationen er afsluttet og genopretning er iværksat.

Tabel 2.3

I retningslinje om Præhospitalt Centers beredskabsstab (D4-dok 543695), forefindes dagsordensskabelon for beredskabsstabens møder,
der som udgangspunkt afholdes i Præhospitalt
Center.
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Stedfortrædere for beredskabsstabens medlemmer er forhåndsudpeget. Dette kan fx være
relevant ved længerevarende aktivering af
beredskabsstaben.
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AMK-Vagtcentralens
beredskabsledelse

Beskrivelse af opgave ved aktiveret sundhedsberedskab

AMK-lægen

Actioncards i D4-dok 373692. Ved AMK-lægens kørsel som
Indsatsleder Sund indtræder PIT-lægen (lægen på Præ- og
interhospital transportenhed) i beredskabsledelsen i AMKVagtcentralen.

Sundhedsfaglig visitator

Actioncards i D4-dok 373692.

Beredskabskoordinator

D4-dok 559791.

Tabel 2.4

2.1.2) Præhospitalt Centers beredskabsledelse
Beredskabsledelsen i AMK-Vagtcentralen består
ved aktiveret sundhedsberedskab af rollerne
oplistet i tabel 2.4.

3) Organisation
Det præhospitale område i Region Sjælland
hører under Præhospitalt Center.
Præhospitalt Center er opbygget af følgende
enheder/afdelinger, jf. D4-dok 332400:
• Sekretariatet
• Fagsekretariatet
• Kvalitetssekretariatet
• Beredskabssekretariatet
• AMK-Vagtcentralen
• Operativ tjeneste
• Befordringsservice
• Befordringsvisitationen
De tre enheder, der koordinerer driften af de
præhospitale ressourcer, er AMK-Vagtcentralen, Befordringsvisitationen og Befordringsservice.
AMK-Vagtcentralens basisfunktion er at være
omdrejningspunkt for det præhospitale område. Denne funktion varetages, når sundhedsberedskabet ikke er aktiveret, eller sideløbende
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med koordinationsfunktionen ved aktiveret
sundhedsberedskab.
AMK-Vagtcentralen fungerer døgnet rundt som
indgang til regionens præhospitale indsats ved
ulykker, der involverer tilskadekomne med
behov for præhospital behandling. 1-1-2 opkald
viderestilles fra politiets alarmcentral til AMKVagtcentralen, hvor de nødvendige præhospitale ressourcer visiteres og disponeres ud fra
alarmeringen, sammenholdt med retningslinjer
for de enkelte præhospitale ressourcer.
AMK-Vagtcentralen har overblik over placeringen af mobile præhospitale ressourcer. En
allerede disponeret ressource kan omdisponeres afhængigt af alarmeringens alvorlighedsgrad. Den lægelige tilstedeværelsesvagt i
AMK-Vagtcentralen (i daglig tale kaldet AMKlægen) fungerer som sundhedsfaglig støtte for
ambulance- og akutbilspersonale, med PITlægen som backup, når AMK-lægen visiteres til
udvalgte akutlægebilsopgaver.
AMK-Vagtcentralens funktion opgraderes ved
aktiveret sundhedsberedskab til koordinationscenter for den sundhedsmæssige beredskabsindsats.
Befordringsvisitationen varetager bestillinger
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af ikke-akutte liggende kørsler, mens siddende
patientbefordring hører under Befordringsservice.

3.1) Præhospitale driftsområder organisering
Tabel 3.1 er en oversigt over organiseringen af
det præhospitale driftsområde.

4) Bemanding og materiel/udstyr
Den præhospitale administration varetages i
Præhospital Center (beliggende på Næstved
Sygehus). Derudover forefindes præhospitalt
personale i lokaler på Kalundborg Sundhedsog Akuthus, Nakskov Sundhedscenter og på
Sjællands Universitetshospital, Køge i tilknytning til hhv. akutbiler og PIT-bil.

Ressource

Organisering

Basisberedskab

•	Kontrakt for hvert af de 3 delområder med Falck som ambulanceoperatør.
•	Regionsansatte sundhedsfaglige visitatorer.
•	Operatøransatte tekniske disponenter.
•	Akutlægebil (tilknyttet AMK-Vagtcentralen), drevet af regionen.

Avancerede præhospitale
ressourcer

•	Kontrakt med ambulanceoperatør om paramedicinerbemanding i ambulancer.
•	Én akutbil er drevet af regionen. Kontrakt for hver af de øvrige
akutbiler.
•	Landsdækkende akutlægehelikopterkontrakt.
•	Præ- og interhospital transportenhed (PIT-bilen). Kontrakt
med ambulanceoperatør. PIT-lægerne er dog regionalt ansatte.

Supplerende præhospitale
ressourcer

•	Aftaler med kommunale redningsberedskaber vedr. nødbehandlerenheder.
•	Aftaler med borgere vedr. 1-1-2 akuthjælper-ordningerne (frivillig ordning).
• Danmark Redder Liv (frivillig ordning).
• Hjertepiloterne (frivillig ordning).

Siddende patientkørsel

• Befordringsservice drives af regionen.
• Kontrakt om patientbusser med Ditobus.
•	Kontrakter med taxavognmænd vedr. øvrige køretøjer via
Movia Flextrafik.

Tabel 3.1
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Der foreligger brand- og evakueringsinstrukser for de fire lokaliteter, ligesom der i D4-dok
339663 er planlagt for genplacering af AMKVagtcentralen i tilfælde af evakuering.
Præhospitalt personale, der ikke er regionsansat, men udfører opgaver, der hører under en af
kontrakterne oplistet i tabel 3.1, er fysisk placeret i køretøjer og øvrige bygninger. Ansvaret
for disse lokationer, herunder udarbejdelsen af
brand- og evakueringsinstrukser, er uddelegeret jf. kontrakten.
Region Sjælland har, jf. tabel 3.1, det direkte
ansvar for akutbil og akutlægebil.
Ambulancetjenesten er i Region Sjælland
organiseret ved en responstidsmodel. Det er
dermed ambulanceoperatørens ansvar at sikre,
at ambulancetjenesten overholder kravene om
responstid, dvs. hvor lang tid der må gå, inden
ambulancen er fremme hos den akut syge eller
tilskadekomne borger.

4.1) Forsyningssystemer
Præhospitale forsyningssystemer er beskrevet i D4-dok 450981. En kort gennemgang af
præhospitale forsyningssystemer følger i afsnit
4.1.1-4.1.3.

• SINE-kommunikation
• IT-planlægningssystem, siddende kørsler
•	Kliniske systemer, herunder PPJ/CPJ og
Sundhedsplatformen
•	Administrative systemer, herunder Crisis Commander (Region Sjællands krise
styringsværktøj), D4 Infonet og Microsoft
Office-programmer (Outlook, Access og
Excel)
Kommunikationsveje for præhospitale funktioner er skitseret i bilag om IT-/telekommunikation. Der er planlagt for fejlmelding jf. D4-dok
486933.
Der anvendes redundante kommunikationssystemer til de akutte, præhospitale opgaver,
som derfor kan løses i en kortere periode ved
nedbrud af et enkelt system:
•	Hovedsystemerne kører på tre forskellige
platforme og vil som udgangspunkt kun blive
berørt samtidig ved strømafbrydelse (se afsnit
4.1.1).
•	Ved telefonnedbrud er der planlagt for anvendelse af mobiltelefoner. Indgående telefonopkald kan omdirigeres hertil.
•	Ved nedbrud af regionalt netværk er der planlagt for anvendelse af papirjournaler i AMKVagtcentralen.

4.1.1) El, vand, varme
Præhospitalt Centers matrikler hører under
sygehus-matrikler. Der henvises til beskrivelse
af genopretning af el, vand og varme i beredskabsplanerne for de somatiske sygehuse.
I D4-dok 579017 forefindes beskrivelse af nødstrømsforsyning i Præhospitalt Center.

4.1.2) IT-/telekommunikation
Præhospitalt anvendes følgende systemer til ITtelekommunikation:
• Telefoni (IP, mobil)
• Kontrolrumssoftware
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Præhospitalt Center anvender dertil følgende
apps:
1. AKUT-app, kørselsvejledning
2.	First AED (112-akuthjælpere og Danmark
Redder Liv)
3. Hjertepiloter
Ved nedbrud af AKUT-appen anvendes
D4-dokument. Ved nedbrud af de to øvrige
apps (som anvendes ved frivillig-ordninger jf.
afsnit 3.1), udgår disse midlertidigt af opgaveløsningen.
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4.1.3) Medicin, utensilier og medicinsk
apparatur
Medicin
Regionen stiller, jf. D4-dok 319988, den medicin, der skal anvendes i ambulancetjenesten, til
rådighed for ambulance- og akutbilsoperatør
og afholder udgiften hertil. Operatøren har
forpligtet sig til at have tilknyttet læge med et
klart defineret medicinsk ansvars- og kompetenceområde (korpslæge).
Der er på sygehuse og i sundhedscentre opsat
medicinskabe, som indeholder nødvendig
medicin til opfyldning af medicin i ambulancer
og akutbiler. Præhospitalt Center har indgået
aftale med Sygehusapoteket for at sikre
medicinleverancer til den præhospitale
organisation.
Medicinsk ilt
Der forefindes regional aftale om levering af
medicinsk ilt, jf. D4-dok 450981.
Medicoteknisk apparatur
Defibrillator, D4-dok 449454
Hjertekompressionsmaskine, D4-dok 449454
Sprøjtepumper, D4-dok 519584
Respirator, D4-dok 477795
Medicoteknisk apparatur er her defineret som
apparatur med serviceaftale. Ved nedbrud af
apparaturet udskiftes det umiddelbart.
Utensilier
Ambulance- og akutbilsoperatørerne skal udstyre ambulancerne med de fornødne utensilier til pleje og behandling af patienten og til
beskyttelse af personalet.
Præhospitalt Center har oppakningslister for
• Akutlægebil og PIT-bil (som er ens udstyret)
• Akutbilen, der er drevet af regionen
• Nødbehandlerbiler
• 112-Akuthjælpertasker
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Udlevering af medicin (inklusiv medicinske
gasser), utensilier og blod
Ved behov for (supplering af) dette i et
indsatsområde sker forsyning, jf. D4-dok
289954, fra sygehusene efter aftale mellem
sygehusets beredskabsleder og AMK-Vagtcentralen.

4.2) Præhospitale driftsområder beskrivelse
I afsnit 4.2.1-4.2.4 er de præhospitale driftsområder beskrevet.

4.2.1) Basisberedskabet
Basisberedskabet består af:
•	Akut patientbefordring: Ambulancen rekvireres via AMK-Vagtcentralen. Indgangen til
AMK-Vagtcentralen ved bestilling af akut
liggende patientbefordring er 1-1-2 (politiets
alarmcentral). Sygehusafdelinger og praktiserende læger har dog mulighed for at kontakte
AMK-Vagtcentralen direkte.
•	Planlagt liggende patientbefordring: Denne
kørsel rekvireres via Region Sjællands befordringsvisitation (AMK-Vagtcentralen uden
for åbningstiden i Befordringsvisitation).
Herunder hører også sygetransport-vogne
(ST-vogne).
•	Akut siddende transport: Denne
kørsel rekvireres via Region Sjællands
befordringsservice (AMK-Vagtcentralen uden
for åbningstiden i Befordringsservice) og
udføres som udgangspunkt af biler bestilt via
Movia Flextrafik.

4.2.2) Avancerede præhospitale ressourcer
Med ”en avanceret præhospital ressource”
menes en enhed, der er bemandet med kompetencer, der er højere end bekendtgørelsens krav
til ambulanceberedskabet.
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AMK-Vagtcentralen visiterer til alle typer af avancerede præhospitale ressourcer:
Paramedicinerbemandede
ressourcer
Paramedicinerbemandede
ambulancer

En paramediciner (ambulancebehandler med særlig kompetence)
er jf. bekendtgørelse 1264 af 9/11-18 en ambulancebehandler
med gennemført overbygningsuddannelse.
Paramedicinerbemandede ambulancer disponeres i størst muligt
omfang (hvor driften tillader dette) til komplekse tilstande, hvor
paramedicinerens kompetencer kan gøre en forskel, herunder:
•	Til beredskabshændelser med behov for at afklare komplekse
eller uklare tilstande.
•	Til beredskabshændelser, hvor yderligere paramedicinsk kompetence kan forbedre indsatsen kvalitativt såvel som kvantitativt.

APM-bemandede ressourcer
APM-bemandede akutbiler
(eller ambulancer)

En advanced paramedic (APM) er en paramediciner med en efteruddannelse designet af Region Sjælland jf. D4-dok 562253.
APM disponeres som paramedicinsk ressource (beskrevet ovenfor). APM er uddannet med ekstra kompetencer til:
• Udførelse af interhospital ambulancetransport.
•	Varetagelse af det overordnede ansvar for ledelse af præhospital indsats i indsatsområdet som ambulanceleder eller behandlingspladsleder.
•	Håndtering af personer med et psykisk problem eller psykiatriske symptomer.
Ved disponering af APM-bemandede ressourcer tilstræbes det
at afsende en akutbil (hvor der forefindes supplerende udstyr i
forhold til ambulancen), fx ved større hændelser med behov for
iltbehandling. Akutbiler er i modsætning til ambulancer ikke
indrettet til patientbefordring.

Akutlægebil

Akutlægebilens anvendelse sker ud fra en vurdering af alvorlighedsgrad og responstid kontra tidsestimering for beredskabsindsatsen.
Akutlægebilen er placeret ved Præhospitalt Center og anvendes af
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AMK-læge og en APM (se ovenfor). Der visiteres til opgaver som:
• Alvorlig akut tilskadekomst
•	Alvorlig akut sygdom, herunder hjertestop eller andre tidskritiske sygdomssituationer.

Præ- og interhospital transportenhed (PIT-bil)

Præ- og Interhospital Transportenhed (PIT-bil) er bemandet af
en PIT-læge og en APM (se ovenfor), der i samarbejde med sygehusene varetager interhospital transport, dvs. ambulancetransport af patienter mellem sygehuse.

Akutlægehelikopter

Akutlægehelikopterne visiteres til akutte, livstruende tilstande,
hvor tidlig avanceret og lægelig vurdering kan have betydning for
diagnostik og behandling.
Den landsdækkende akutlægehelikopterordning består af fire helikoptere. Akutlægehelikopterne indgår i ét samlet, tværregionalt
beredskab og fremgår som fælles ressource i alle AMK-Vagtcentralers elektroniske disponeringssystemer. Helikopterne arbejder
på tværs af regionsgrænser, så alle helikoptere kan disponeres til
alle dele af landet, hvis der er behov herfor.
Akutlægehelikopteren kan ligeledes i særlige tilfælde visiteres
til tidskritisk interhospital transport fra lokalt sygehus til højt
specialiseret behandling.
Ved store ulykker med behov for læge til funktion som Indsatsleder Sund kan læge fra akutlægehelikopteren fungere som sådan,
indtil egen regions Indsatsleder Sund er fremme og kan overtage
funktionen.
Ved behov og efter aftale med Forsvaret kan Forsvarets eftersøgnings- og redningstjeneste, der har ansvaret for redningsindsatser på havet, rekvireres til supplering af akutlægehelikopterne.

Tabel 4.1

Plan for PRÆHOSPITAL INDSATS
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4.2.3) Supplerende præhospitale ressourcer
Supplerende præhospitale ressourcer er ordninger med udvidet førstehjælp, der understøttes af Præhospitalt Center. Ordningerne indgår
i alarmeringssystemet, så det er muligt at anvende de supplerende præhospitale ressourcer
som hurtig førstehjælp. Supplerende præhospitale ressourcer anvendes, hvis det skønnes
at denne hjælp kan være fremme ved indsatsområdet mindst 5 minutter før basisberedskab
eller avancerede præhospitale ressourcer.

AMK-Vagtcentralen visiterer til supplerende præhospitale ressourcer:
1-1-2 akuthjælpere

1-1-2 akuthjælpere er lokale grupper af frivillige i yderområderne, der gennem Præhospitalt Center er uddannet i udvidet
førstehjælp til behandling af akut alvorligt syge og tilskadekomne. 1-1-2 akuthjælpertasker forefindes i opsat skab i hvert af de
respektive områder.

Nødbehandlerenheder

Kommunale redningsberedskaber har indgået aftale med Præhospitalt Center om drift af nødbehandlerenheder med uddannelse
i avanceret førstehjælp. Nødbehandlerenhedernes positioner
fremgår af AMK-Vagtcentralens disponeringssystem.

Danmark Redder Liv og
Hjertepiloterne

Frivillige ordninger, hvor borgere med førstehjælpsuddannelse
kan kaldes til hjertestop via smartphone.

Tabel 4.2

4.2.4) Siddende patientbefordring
Region Sjælland varetager jf. Sundhedsloven
kørsel af de af regionens borgere, som ud fra
en sundhedsfaglig vurdering ikke er i stand til
at transportere sig selv til og fra behandling på
sygehuse i og uden for regionen.
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Befordringsservice har ansvaret for bestillingsmodtagelse, visitation og planlægning af siddende
patientbefordring:
Flextrafik

Størstedelen af den siddende patientbefordring udføres af personvogne eller liftvogne bestilt via Movia Flextrafik. Afhængig af
borgerens specifikke behov kan køretøjerne være udstyret med
lift, trappemaskine eller specielle hvilesæder.
Køretøjerne kan ud over de planlagte kørsler anvendes til akut
siddende transport.

Patientbus

Præhospitalt Center har kørsel med patientbus til sygehuse uden
for regionen.
Patientbusserne kan endvidere rekvireres ved store ulykker fx
som midlertidigt opsamlingssted.

Tabel 4.3

5) Vejledninger, retningslinjer og
procedurer
Det præhospitale område er akkrediteret, hvilket betyder, at der er udarbejdet retningslinjer
med beskrivelser af væsentlige procedurer.
Når en større beredskabshændelse eller et stort
antal samtidige mindre beredskabshændelser
sætter pres på de præhospitale ressourcer, kan
der være behov for at omstille opgaveløsningen. Dette afsnit giver et overblik over ændrede
procedurer, herunder særlige forhold, ud fra
hændelsestype.

af Præhospitalt Center jf. D4-dok 320633 på
baggrund af arrangørernes indsendte materiale.
Dette sker som et forebyggende tiltag for at
vurdere behovet for en ændring af det præhospitale normalberedskab.
Alarmering
Den generelle aktivering af sundhedsberedskabet fremgår af aktiveringsplan for sundhedsberedskabet (D4-dok 289954). Opgaverne i denne
er beskrevet for hver rolle i AMK-Vagtcentralens actioncards (D4-dok 373692).

5.1) Større beredskabshændelse generelt

Tidlig erkendelse er vigtig. Der er fokus herpå i
introduktionsprogrammet og løbende brush-up
for sundhedsfaglige visitatorer.

Dette afsnit har fokus på de præhospital omstilling generelt ved større beredskabshændelser
(eller beredskabshændelser, der på anden vis
sætter det præhospitale område under pres),
hvor sundhedsberedskabet aktiveres.

Visitation
Der er planlagt for tilkald af ekstra personale til
AMK-Vagtcentralen jf. D4-dok 332400.

Større arrangementer med afholdelse inden
for Region Sjællands geografi risikovurderes
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Afsendelse af præhospitale enheder
Ved mange samtidige akutopgaver tæt på hinanden kan et geografisk delområde vurderes at
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have en kritisk lav ambulancekapacitet. AMKVagtcentralen initierer i disse situationer, at
ambulancer eksempelvis flyttes fra tilstødende
delområder til en forkantsdisponering, så det
berørte delområde igen opretholder et tilstrækkeligt beredskab.

D4-dok 315862, en beslutning om principperne for, i hvilken rækkefølge patienterne skal
behandles (triagering). Oversigt over præhospitale kliniske retningslinjer, herunder i relation
til forbrænding, traumer og nedkøling, forefindes i D4-dok 315387.

På tværs af regionsgrænser koordineres på
lignende vis af de pågældende regioners AMKVagtcentraler på baggrund af en tværregional
aftale om anvendelse af ambulancer og andre
præhospitale enheder fra anden region.

Opfølgning over for personale
Der er planlagt for defusing og debriefing som
beskrevet i D4-dok 316124.

Præhospital indsats på stedet
Entydige kommandoveje på skadestedet sikres
ved udpegelse af ambulanceleder samt Indsatsleder SUND (ved aktiveret sundhedsberedskab)
og evt. behandlingspladsleder. Dertil kommer
muligheden for at blive suppleret med koordinerende psykiatrisk kontaktperson (ved behov
for krisestøtte). De præhospitale ledelsesroller
i indsatsområdet fremgår af D4-dok 328239,
ligesom der forefindes actioncards for disse
roller.
Ledelsesrollerne har ansvaret for at rekvirere
ressourcer til indsatsområdet efter behov via
AMK-Vagtcentralen. Såfremt der er behov for
flere læger end de to læger, der er på vagt, er
der, jf. D4-dok 559791, planlagt for tilkald af
flere læger.
Ved aktivering af sundhedsberedskabet vil
præhospital chefvagt blive alarmeret, så krisestyringen kan understøttes ledelsesmæssigt, jf.
afsnit 2.1 Krisestyring.
Det er afgørende, at præhospitalt personale kan
arbejde i sikkerhed. Sikkerhed for sundhedsberedskabets personale i indsatsområdet har høj
prioritet og varetages i samarbejde med politiet,
jf. D4-dok 317828.
Ved et stort antal tilskadekomne træffes, jf.
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5.2) CBRNE-beredskabshændelse
Inden for beredskabsområdet kan der skelnes
mellem konventionelle hændelser og de såkaldte CBRNE-hændelser, der er forårsaget af kemiske stoffer (C), biologisk materiale henholdsvis
smitsomme eller overførbare sygdomme (B),
radiologisk materiale (R), nukleart materiale
(N) og eksplosivstoffer (E).
I samarbejde med politi og de brandvæsener,
kommuner beliggende i regionen har dannet,
har Præhospitalt Center udarbejdet en liste
over særlige objekter (primært C-virksomheder), hvor AMK-Vagtcentralen, ved brand,får
alarmering fra politiet, da virksomhederne på
foranledning af Region Sjælland fremgår af
politiets såkaldte ”112-pickliste”. Det betyder,
at Region Sjælland ved alarmering har planlagt
kørsel til disse, inden der er viden om antallet af tilskadekomne, jf. D4-dok 530731. Dette
giver en mulighed for at være på forkant med
situationen, herunder - i samarbejde med den
øvrige indsatsledelse og Styrelsen for Patientsikkerhed - at kunne bidrage med sundhedsfaglig orientering af borgere i og omkring indsatsområdet.
Præhospitalt Center har mulighed for at oprette
en hotline, dvs. en telefonlinje med sundhedsfaglig betjening. Dette kan fx være relevant
efter en CBRNE-beredskabshændelse og sker
efter aftale med præhospital chefvagt jf. D4-dok
558903.
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Alarmering
Særlige bilag for C-, B-, R/N- og E-hændelser
forefindes sammen med AMK-Vagtcentralens
actioncards i D4-dok 373692. I disse bilag
fremgår:
•	Særlige procedurer for hændelsestypen, herunder orientering af Styrelsen for Patientsikkerhed.
•	Ekspertberedskaber (nationale og regionale)
•	Regionale retningslinjer for hændelsestypen.
Præhospital indsats på stedet
Forurenede patienter i indsatsområdet afventer
rensning ved brug af faciliteter, som rekvireres
via politiet.

5.3) Alvorlig situation med
smitsom sygdom
Situationer med alvorlig smitsom sygdom
vil ofte have et andet alarmeringsforløb
end fx en ulykke, ligesom der ikke nødvendigvis vil være et geografisk afgrænset indsatsområde.
Det præhospitale område har opgaver vedrørende massevaccination og karantæne, som er
beskrevet i særskilte delplaner for disse indsatser (Plan for massevaccination og Karantæneplan).
En præhospital opgave, der udføres uden
aktivering af sundhedsberedskabet, er AMKVagtcentralens videreformidling af oplysninger for beredskabet som beskrevet i D4-dok
307549. Denne procedure anvendes primært af
Sundhedsstyrelsen i forbindelse med smitsom
sygdom. AMK-Vagtcentralen anvendes i den
forbindelse som indgang til specifikke sygehusafdelinger, praktiserende læger (herunder
Lægevagten) samt kommunalt sundhedsberedskab.
Der er i Region Sjælland oprettet en monitoreringsgruppe for alment farlig, smitsom
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sygdom. Denne gruppe overvåger, jf.
D4-dok 350455, for smitsomme sygdomme,
der har potentiale til at udvikle sig til alment
farlig, smitsom sygdom. Ved behov orienterer
gruppens medlemmer hinanden. Gruppen
kan udvides ved behov for generel koordinering i Region Sjælland (fx i forbindelse med en
pandemi).
Alarmering
I forbindelse med alarmering følges en spørgeguide, jf. D4-dok 326048, der er udviklet
specielt til alment farlig, smitsom sygdom.
Særligt bilag for B-hændelser, beskrevet i afsnit
5.2, anvendes endvidere ved situationer med
smitsom sygdom, hvor sundhedsberedskabet er
aktiveret.
Såfremt Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at situationen skal håndteres som et tilfælde af alment farlig smitsom sygdom, etableres
kontakt til Epidemikommissionen.
Præhospital indsats på stedet
Præhospitale enheder er udstyret med værnemidler til personalet i forbindelse med håndtering af patienter afhængigt af smittevej (fx
luftbåren smitte) og sygdommens alvorlighedsgrad. Der er herudover planlagt for afhentning
af beskyttelseskit (herunder overtræksdragter)
fra nærmeste akutafdeling/-modtagelse ved
alment farlig smitsom sygdom.
Transport til sygehus
Sundhedsstyrelsen kan have truffet beslutning
om, at de(n) formodede smittede skal til foruddefinerede sygehuse (typisk Hvidovre Hospital
for Østdanmark).
Ved planlagt evakuering af smittede, hvor flyet
lander i Roskilde Lufthavn med patient(er) til
indlæggelse på Hvidovre Hospital, vil Region
Hovedstaden som udgangspunkt arrangere
transport.
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5.4) Usikkert indsatsområde
(herunder terror)
Procedurer for præhospitalt personales sikkerhed på et skadested følger D4-dok 317828.
Politiet har ansvaret for, at indsatsområdet
undersøges sikkerhedsmæssigt og bevogtes,
hvis terror ikke kan udelukkes. Præhospitalt er
der derfor fokus på orientering af politi, hvis
melding om usikkert skadested kommer fra
andre end politiet.
Afsendelse af præhospitale enheder
Kontaktpunkt i sikkert område efterspørges.
Videregivelse af informationer mellem AMKVagtcentralen og afsendte præhospitale ressourcer er særligt centralt ved hændelser, hvor
sikkerheden kan være udfordret.
Præhospital indsats på stedet
Indsatsområdet inddeles i rød, gul og grøn
zone. Kun i grøn zone kan livredning umiddelbart iværksættes.
Transport til sygehus
Der er ikke forhåndsudpeget situationer, hvor
bevogtning under transporten er relevant. I den
konkrete situation tager indsatsledelsen stilling
hertil.

5.5) Naturrelateret hændelse
Præhospitalt Center modtager varsler fra
politiet i forbindelse med DMI-varsler om
voldsomt vejr. Den præhospitale drift i forhold
til varslede naturrelaterede hændelser kan omlægges på baggrund af et sådan varsel, ligesom
der er fremmøde i Lokal Beredskabsstab (LBS)
efter behov.
Præhospital chefvagt, der får videresendt varslet, tager stilling til, om der skal ske yderligere
tiltag for at koordinere inden for sundhedsberedskabet.
For planlagt siddende kørsel er der, jf. D4-dok
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300313, indgået forhåndsaftale med dialyseafsnittene i Region Sjælland og, jf. D4-dok
305287, indgået forhåndsaftale med onkologiske/hæmatologiske afdelinger i Region
Sjælland vedrørende ændrede procedurer i
ekstreme vejrsituationer, hvor vejene er svært
fremkommelige.

6) Øvrigt
6.1) Uddannelse
Præhospitalt personale modtager vedligeholdelsesuddannelse efter funktion og individuelt
behov.
I forhold til håndtering af større hændelser (aktiveret sundhedsberedskab) er der fokus på uddannelse i ledelsesrollerne i et indsatsområde:
•	Præhospitalt ansatte læger, der skal kunne
fungere som Indsatsleder Sund, uddannes
hertil på Beredskabsstyrelsens tværfaglige
indsatslederkursus.
•	I uddannelsen til advanced paramedic
omhandler et af modulerne ledelse på ”det
store skadested”, med fokus på rollerne som
ambulanceleder og behandlingspladsleder.
•	Ved planlægning af ambulancepersonalets
vedligeholdelsesuddannelse vurderes, hvilke
emner der er relevante. I 2018 har der fx
været fokus på skadestedsledelse (funktionen
som ambulanceleder).

6.2) Øvelser
Det præhospitale område deltager i planlægning og operativ udførelse af lokale, regionale
og nationale øvelsesaktiviteter, som redningsberedskaber, politikredse og øvrige interessenter arrangerer.
Øvelsesaktiviteterne omhandler alt fra dagligdags hændelser til større og mere komplekse
hændelser med behov for krisestyring. Formålet for det præhospitale område er et fokus på
præhospitale procedurer. Hertil kommer snit-
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fladerne til samarbejdsparterne såvel internt
i regionen (herunder sygehuse) som eksternt
(fortrinsvist politi og redningsberedskab).
Kommunikation er et gennemgående, essentielt
fokuspunkt på øvelserne.

6.3) Kvalitetssikring
Kvalitetssikring i forhold til varetagelse af den
præhospitale indsats ved større ulykker og
ekstraordinære hændelser (aktiveret sundhedsberedskab) sker:
•	Som et led i akkrediteringen, hvor der er
fokus på, at rammer og centrale procedurer
er beskrevet. Dette efterprøves ved hjælp af
kvalitetsbesøg, surveys og journalaudits.
•	Ved alle større beredskabshændelser, hvor
det i Præhospitalt Center, jf. D4-dok 316124,
vurderes, at håndteringen af hændelsen kan
indeholde læringspunkter. Derefter udarbejdes evalueringsrapporter på baggrund af
input fra forhåndsudpegede præhospitale
funktioner.
•	Ved evaluering af alle øvelser, det præhospitale område deltager i. De øvelsesansvarlige
fra Præhospitalt Center vurderer sammen
med nærmeste leder, hvordan præhospitale
læringspunkter fra øvelsen kan implementeres.

Præhospitalt Center har ansvaret for, at løbende rettelser tilføjes. Ved ændringer fremsendes Plan for præhospital indsats til ledelsen i
Præhospitalt Center for godkendelse.

Bilag
Bilag 1: Tele-/IT-systemer med
præhospital anvendelse
Som del af sundhedsberedskabsplanlægningen
gennemgås kommunikationslinjer i forhold til:
-	Forefindes ”fall back plan” (procedurer når
systemerne er ude af funktion)?
-	Forefindes support-aftaler (evt. gennemgang/
opdatering heraf med henblik på stillingtagen
til tidshorisont)?
Nedenfor er skitseret kommunikationsveje
for præhospitale funktioner, hvor det indgår
i sundhedsberedskabsplanlægning at sikre,
at ovenstående er beskrevet for såvel tele- og
radiofunktioner som IT-systemer.

6.4) Vedligeholdelse af Plan for præhospital indsats
Plan for præhospital indsats er udarbejdet af
Fagsekretariatet i Præhospitalt Center. Snitflader er koordineret med såvel interne som
eksterne samarbejdsparter, herunder sektionslederne med ansvar for de præhospitale driftsområder.
For at sikre planens operationalitet og kvalitet
vil Plan for præhospital indsats være at opfatte
som et dynamisk dokument. Den udgave af
planen, der er tilgængelig i D4-dok 479551,
revideres derfor efter behov. Chefgruppen i
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Som del af sundhedsberedskabsplanlægningen gennemgås kommunikationslinjer i forhold til:
-

Forefindes ”fall back plan” (procedurer når systemerne er ude af funktion)?
Forefindes support-aftaler (evt. gennemgang/opdatering heraf med henblik på stillingtagen
til tidshorisont)?

Nedenfor er skitseret kommunikationsveje for præhospitale funktioner, hvor det indgår i
sundhedsberedskabsplanlægning at sikre, at ovenstående er beskrevet for såvel tele- og
radiofunktioner som IT-systemer.
1. Alarmering, normalberedskab

Borgere

Præhospitale ressourcer
- Ambulance
- Akut-/akutlægebil/PIT
- Akutlægehelikopter
- 112-akuthjælpere
- Nødbehandlere
- Danmark redder liv
- Hjertepiloter

112 (politi)

Praktiserende læger
(herunder lægevagt)

AMK-Vagtcentral

Politi - vagtcentraler

Akutafdelinger
(patientfordeling)

2. Akut Medicinsk Koordination

Alarmering/koordinering
- Akutafdelinger
- Præhospitale
ressourcer
- Kommuner
- Sundhedsstyrelsen
- Øvrige AMK’er

AMK-Vagtcentral

Inddragelse af /koordinering:
- Indsatsleder Sund
- Præhospital Chefvagt
- Styrelsen for
Patientsikkerhed
- Praktiserende læger
(Primær Sundhed

3. Afsendte præhospitale ressourcer

AMK-Vagtcentral

Præhospitale
ressourcer
(jf. pkt. 1 hhv. pkt. 4)

Sygehuse
(patientmelding)

4. Planlagt, liggende kørsel
Sygehuspersonale
20

Kommunalt
plejepersonale
Praktiserende læge

Befordringsvisitation
AMK-Vagtcentral

Præhospitale ressourcer
- Ambulance
- Sygetransport
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3. Afsendte præhospitale ressourcer

AMK-Vagtcentral

Præhospitale
ressourcer
(jf. pkt. 1 hhv. pkt. 4)

Sygehuse
(patientmelding)

4. Planlagt, liggende kørsel
Sygehuspersonale
Kommunalt
plejepersonale

Befordringsvisitation
AMK-Vagtcentral

Præhospitale ressourcer
- Ambulance
- Sygetransport

Praktiserende læge

5. Siddende kørsel
Driftsvagten, Flextrafik
Borgere
Sygehuspersonale
Praktiserende læge
hhv. lægevagten

Befordringsservice
Befordringsvisitation
AMK-Vagtcentral

Flextrafik-biler
Patientbusser
Øvrige taxa’er

6. Præhospital chefvagt
Ledelse,
Præhospitalt Center
AMK-Vagtcentral
(herunder beredskabskoordinator)

Præhospital
chefvagt

Direktion, Region Sjælland
Presse/Kommunikation,
Region Sjælland
Lokal Beredskabsstab
Sundhedsstyrelsen
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