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Vedrørende ambulancepersonalets adgang til relevant sundhedsdata 

 

Sundhedspersoners adgang til relevant tidstro data er afgørende for at sikre 

patientsikkerheden, når behandling igangsættes. I dag har ambulancebe-

handlere og ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramedicinere) 

ikke adgang til en række relevante kritiske patientoplysninger. Det vil sige, 

når ambulancen kommer ud til akut syge patienter, så har ambulancebe-

handlere og ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramedicinere) 

ikke adgang til relevant viden om medicin, allergier, alvorlige kroniske syg-

domme, alvorlige psykiske lidelser og graviditet, når de skal påbegynde deres 

behandling.   

 

Ambulancebehandlere og ambulancebehandlere med særlig kompetence (pa-

ramedicinere) er i dag autoriserede sundhedspersoner og arbejder efter be-

stemmelser i sundhedsloven, autorisationsloven samt klage- og erstatnings-

loven. De bør således have adgang til relevante kritiske patientoplysninger, 

ligesom andre autoriserede sundhedspersoner, men modsat eksempelvis sy-

geplejersker og social- og sundhedsassistenter, så har ambulancepersonalet 

ikke adgang til Det Fælles Medicinkort (FMK), elektroniske patientjournaler 

ud over at kunne skrive i den præhospitale patientjournal (PPJ) eller livste-

stamente i forbindelse med genoplivning. 

 

Nedenstående er et af mange eksempler fra ambulancepersonalets hverdag: 

 

”Et ambulanceberedskab sendes ud til en bevidsthedspåvirket kvinde. Kvin-

den bor i eget hjem sammen med sin udviklingshæmmede mand. Manden 

kan identificere kvinden via CPR-nr., men kan ikke oplyse yderligere. I dette 

tilfælde havde det været relevant med opslag i et datasystem, hvor det 

kunne ses, at patienten er i behandling med blodfortyndende medicin, der 

kunne have været en bekræftende indikator i forhold til den hjerneblødning, 

som patienten havde fået. Dermed kunne visitationen af patienten til rette 

hospital have været nemmere at foretage for ambulancepersonalet.” 

 

Reddernes Udviklingssekretariat i 3F og FOA vil konkret opfordre til, at ambu-

lancebehandlere og ambulancebehandlere med særlig kompetence (parame-

dicinere) får adgang til de relevante kritiske oplysninger om de patienter, 

som de behandler, ved at give ambulancepersonalet adgang til relevante 

sundhedsdata.  
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Reddernes Udviklingssekretariat i 3F og FOA står til rådighed for yderligere 

oplysninger om betydningen af at få adgang til de relevante sundhedsdata, 

og vi vil i første omgang invitere til et fælles møde med deltagelse af repræ-

sentanter fra 3F, FOA og Sundhedsstyrelsen for at få en fælles drøftelse af, 

hvordan Sundhedsstyrelsen forholder sig til sagen, og hvad næste mulige 

skridt er. 

 

Vi ser frem til at høre fra jer. 
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