Paramediciner ambulancer i Region Midt.
Postadresse:
H.J. Holstvej 3
2605 Brøndby

Reddernes Fagforening hilser regions Midt forslag om et fagligt løft med
indførelse af paramediciner-ambulancer i Tarm, Ringkøbing og Skive
velkommen.
For også her vil den høje anvendelighed af paramediciner ambulancer
betyde, at den større faglige kompetence vil kunne komme borgerne til
gavn.
Dog har vi i Reddernes Fagforening svært ved at forstå, at man ønsker at
afdække muligheden for dispensation fra bekendtgørelsen for at bruge
anæstesisygeplejersker i ambulancerne.
Der er intet i sygeplejerskernes uddannelse, der klæder dem på til
denne opgave, hvilket tidligere undersøgelser endda fra region Midt
også bekræfter. “sygeplejerskerne står vanskeligt, de mangler
reddernes kompetence på skadestedet og lægens kompetence til
diagnostik, sygeplejersker er heller ikke uddannet til at træffe de
beslutninger en paramediciner er uddannet i” (1)
En ambulanceredder er skræddersyet til at navigere præhospitalt – dvs
under vanskelige forhold som vind og vejr, besværlige adgangsforhold på
et skadested, har kendskab til farer på et skadested og et vant til at træffe
hurtige beslutninger i samarbejde med sin makker, der ligeledes er skolet
og trænet i at begå sig udenfor sygehusenes tykke vægge.
Reddernes Fagforening mener, at der i stedet for at søge denne løsning,
bør tænkes udvikling ind i det præhospitale setup, og vende blikket mod
Region Sjælland, som med deres overbygning på
paramedicineruddannelsen “Advanced Paramedic” for alvor har sat skub
i udviklingen på det præhospitale område, som vil på sigt kunne give
både et løft og besparelser på det præhospitale område og bevare
sikkerheden og trygheden for borgerne. Reddernes Fagforening mener,
at man gør rigtig i at i øvrigt som den sidste region at fjerne
sygeplejerskerne fra det præhospitale set up. En sygeplejerske hører til
på de danske sygehuse, i hjemmeplejen og en masse andre steder i det
danske samfund, hvor de gør kæmpe gavn.

Iflg sundhedsloven §169 skal
alle ambulancer bemandes
med to reddere, hvoraf den
ene skal være uddannet
ambulancebehandler eller
paramediciner.
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Det forventes i øvrigt, at der fra næste år indføres som krav, at man skal
have en autorisation for at kunne virke som personale præhospitalt i
Danmark.

http://www.rm.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5
C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5CCMS01EXT%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5CDagsordener%5CUdvalg_v
edroerende_Ho%202013%5C06-082012%5CAaben_dagsorden&appendixId=31352
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