
Vi står midt i anden bølge af corona-
pandemien. Det betyder, at der igen er 
øget risiko for at køre med patienter, 
der er smittet med COVID-19. 

Reddernes Udviklingssekretariat har 
derfor bedt Sundhedsstyrelsen om at 
vurdere, hvad ambulanceambulan-
cepersonalet skal gøre, hvis de har 
kørt med en patient, som de ikke på 
forhånd ved, er smittet med COVID-19, 
og derfor ikke har benyttet de nød-
vendige værnemidler i håndteringen 
af patienten? 

Sundhedsstyrelsen skriver, at vurderin-
gen af, om ambulancepersonale kan 
klassificeres som nær kontakt til en 
smittet patient, som de har transpor-

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til, hvad ambulance-
personalet skal gøre, hvis de har kørt med en patient 
med COVID-19 uden brug af rette værnemidler

 

•	 Du	bor	sammen	med	en	smittet	per-
son

•	 Du	har	haft	direkte	fysisk	kontakt	
(f.eks. ved kram) med en smittet 
person

•	 Du	har	haft	ubeskyttet	og	direkte	
kontakt til sekreter fra en smittet 
person (f.eks. er blevet hostet på el-
ler har berørt brugt lommetørklæde 
m.v.)

•	 Du	har	haft	tæt	“ansigt-til-ansigt”	
kontakt inden for 1 meter i mere 
end 15 minutter til en smittet person 
(f.eks. samtale med personen)

•	 Du	er	sundhedspersonale,	som	har	
deltaget i plejen af en patient med 
COVID-19, og som ikke har benyt-
tet værnemidler på de foreskrevne 
måder.

teret og deltaget i behandlingen af, 
vil altid bero på en konkret vurdering 
af det enkelte tilfælde, herunder om 
værnemidler har været brugt, og i så 
fald hvornår og hvilke. Overordnet 
gælder det, at ambulancepersonale 
er sundhedspersonale, og derfor er 
omfattet af det afsnit i Sundhedssty-
relsens udgivelse Smitteopsporing af 
nære kontakter.

I Sundhedsstyrelsens udgivelser CO-
VID-19: Smitteopsporing af nære kon-
takter og Til dig, der er nær kontakt 
til en person, der er smittet med ny 
coronavirus, er det beskrevet, hvornår 
en person kan regnes for at være nær 
kontakt til en smittet person/patient:
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Hvornår er man nær 
kontakt til en person, 
der er smittet med ny 
coronavirus?

Reddernes Udviklingssekretariat har 
spurgt Sundhedsstyrelsen om de kan 
bekræfte, at ambulancepersonalet 
i alle tilfælde, hvor de har været i 
kontakt med en patient med COVID-19 
uden at have brugt værnemidler som 
foreskrevet skal sendes hjem, testes for 
COVID-19 og afvente testresultater før 
de kan møde på arbejde igen? 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at 
sundhedspersonale, som har deltaget 
i plejen af en patient med COVID-19, 
og som ikke har benyttet værnemidler 
på de foreskrevne måder, opfylder 
kriterierne for nære kontakter, og bør 
hjemsendes og tidligst vende tilbage 
til arbejde efter 1. negative testsvar. 

I den forbindelse skal ”benyttelse af 
værnemidler på de foreskrevne må-
der” forstås på den måde, der er fore-
skrevet til brug i en given situation. 

Kontakt: 

Nina Bach Ludvigsen
Sundhedspolitisk  
seniorkonsulent

nina.ludvigsen@3f.dk
mobil 88 92 03 22

Ny referencegruppe 
for siddende syge-
transport dannet
Bestyrelsen for Reddernes Ud-
viklingssekretariat besluttede i 
august, at der skal dannes en ny 
referencegruppe for den siddende 
sygetransport. 

Reddernes Udviklingssekretariat 
har derfor efterlyst medlemmer 
til den nye referencegrupper, og 
der har været rigtig stor interesse 
for at deltage. Der er derfor nu 
nedsat en referencegruppe med 
repræsentanter fra hele landet, 
der holder første møde i novem-
ber 2020. 

Referencegrupperne er et vigtigt 
fundament i sekretariats arbejde, 
da det er centralt for det arbejde, 
vi laver i Reddernes Udviklingsse-
kretariat, at vi inddrager redder-
nes viden og får input fra vores 
medlemmer.

Det betyder, at direkte fysisk kontakt 
til patienter i almindelige plejesitua-
tioner, fx ved hjælp til af- og påklæd-
ning, støtte til gang, beroligelse af en 
ængstelig patient o.lign. almindeligvis 
ikke i sig selv vil medføre, at personale 
vil falde under definitionen af ”nær 
kontakt” uanset at der ikke er brugt 
ansigtsbeskyttelse, handsker og over-
trækskittel, såfremt patienten på det 
tidspunkt var asymptomatisk.

Sundhedsstyrelsen skriver, at hvis am-
bulancepersonalet har opholdt sig tæt 
(under en meters afstand) på en pa-
tient med COVID-19 i en længere pe-
riode (mere end 15 minutter), fx under 
transport, uden brug af tilstrækkelige 
værnemidler, vil de som udgangspunkt 
efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger 
regnes for nære kontakter. I sådanne 
tilfælde bør personalet hjemsendes til 
selvisolation og testes efter program-
met for nære kontakter. 
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