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RUS har i forbindelse med færdiggø-
relsen af de etiske retningslinjer talt 
med Peter og Jacob om deres tanker 
om at sætte ord på etik i en ambu-
lancemæssig kontekst. 

Etik i praksis 
Peter er ambulancefaglig leder i Regi-
on Sjælland og har stor undervisning-
serfaring inden for det præhospitale 
område. Han har stor interesse for de 
etiske aspekter af ambulancefaget, og 
Peters rolle har derfor været at skabe 
nogle vedrørende og håndgribelige 
etiske retningslinjer, der kan bruges i 
praksis: 

”Præhospitalt står vi tit i etiske dilem-
maer, hvor vi bliver udfordret på det 
juridiske, moralske eller det følelses-
mæssige, og hvor de 'rigtige beslut-
ninger' bliver næsten uoverskuelige. 
Formålet med de etiske retningslinjer 
har ikke været at lave en manual for, 
hvordan man præcist skal agere i den 
bestemte situation, men et redskab til 
at skærpe vores generelle bevidsthed 
og opmærksomhed på det ansvar, der 
følger med at behandle patienter. Et 
redskab til refleksion og samtale over 
de situationer og dilemmaer, som vi 
kommer til at stå i.”

Etikkens formål og form
Hvor Peters blik på etikken har ud-
gangspunkt i praksis, har Jacob bidra-
get med et mere videnskabeligt blik på 
ambulancefagets etiske aspekter. 

Etiske retningslinjer  
for ambulancepersonale

CV
Både Peter og Jacob har allerede 
nu haft lange og imponerende 
karrierer inden for deres respek-
tive felter. Herunder er listet 
nogle nedslagspunkter:

Peter Bech Jacobsen 
• Har kørt ambulance siden 

1996 – de sidste 11 år som 
paramediciner

• Ambulancefaglig- og vagtha-
vende leder i Region Sjælland 

• Tilknyttet advanced paramedic-
forløbet i Region Sjælland

• Underviser på assistentuddan-
nelsen i Hillerød og på CAMES 
og er desuden ALS-instruktør 
samt national bedømmer OSCE

• Medlem af RUS’ ambulance-
referencegruppe

Jacob Birkler
• Cand.mag. i filosofi og psyko-

logi og ph.d. i medicinsk etik
• Tidligere formand for Etisk Råd
• Har undervist på bl.a. sygeple-

jeskole og jordemoderuddan-
nelsen

• Har skrevet en lang række 
bøger om filosofi, etik og 
videnskabsteori samt talrige 
artikler i fagblade og viden-
skabelige tidsskrifter

• Debattør i danske medier og 
hyppig anvendt foredrags-
holder

I forbindelse med vores autorisationsprojekt har paramediciner Peter Bech 
Jacobsen, i samarbejde med RUS og ph.d. i medicinsk etik Jacob Birkler, arbej-
det på et sæt etiske retningslinjer for ambulancefaget, der nu er blevet sendt 
i høring hos relevante interessenter og samarbejdspartnere   

 

De etiske retningslinjer tager udgangs-
punkt i ambulancepersonalets relation 
til hhv. patienten, pårørende, andre fag-
grupper og samfundet generelt.

ningslinjer. Jacob er desuden garant 
for, at retningslinjerne er udformet i 
overensstemmelse med, hvordan etik 
generelt håndteres og formuleres i en 
sundhedsfaglig kontekst. Han er godt 
tilfreds med resultatet:

”Formuleringerne i de etiske retnings-
linjer for ambulancepersonalet er 
blevet skarpe og konsistente. De etiske 
retningslinjer skal være et svar på ‘det 

vi som ambulancereddere står for’, og 
‘det vi som ambulancereddere skønner 
er vigtigt og værdifuldt’. Jeg håber 
derfor, at retningslinjerne etisk set er 
blevet et udtryk for reddernes værdi-
mæssige grundlag.”

Invitation til input
De etiske retningslinjer er først og 
fremmest tænkt som et bidrag til 
refleksion, når tvivlen opstår. Det er 
derfor RUS’ forhåbning, at de etiske 
retningslinjer for ambulancepersonalet 
vil blive brugt som et aktivt værktøj på 
skolerne og i driften til refleksion og 
diskussion om de svære dilemmaer og 
situationer, man som ambulanceperso-
nale kommer ud for i det daglige virke. 

RUS har i den forbindelse inviteret re-
levante interessenter i branchen til at 
komme med bemærkninger og even-
tuelle input til de etiske retningslinjer, 
så vi sikrer, at de er repræsentative for 
faget, og ikke mindst vil blive taget vel 
imod.

Vi håber at kunne præsentere de eti-
ske retningslinjer for ambulanceperso-
nalet i begyndelsen af det nye år.

Jacob Birkler har bidraget med et viden-
skabeligt blik på ambulancefagets etiske 
aspekter.

Peter Bech Jacobsen har sørget for, at de 
etiske retningslinjer er virkelighedsnære 
og praktisk anvendelige.

Jacob er forfatter af en lang række 
bøger og artikler om etik i sund-
hedsvæsenet og har desuden været 
medforfatter på en række sundheds-
professionelles etiske retningslinjer. 
Han rolle har derfor været at stille 
de kritiske spørgsmål og spore os ind 
på, hvad formålet og formen skulle 
være for ambulancepersonalets ret-
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