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Bemanding af akutlægebil
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Region Hovedstaden

SYNSPUNKT
På det seneste møde i Sundhedsudvalget i
Region Hovedstaden diskuterede vi den
fremtidige bemanding af akutlægebilen på
Bornholm. Et emne, der også har været debatteret flittigt i pressen. Bl.a. har Torben
Kjær fra Enhedslisten udtalt, at den nuværende ordning, hvor der kun er lægebemanding i bilen i dagtimerne, er uacceptabel.
Kære Torben Kjær, det er jo altid let at stå
på sidelinjen og råbe op om, at alting burde
være anderledes. Det svære er at finde løsningerne. Jeg er enig i, at det ser mærkeligt
ud med forskellig bemanding dag og nat.
Men Enhedslisten sidder selv med i Sundhedsudvalget, og indtil videre er der ikke
kommet ét eneste forslag fra jeres parti om,
hvad der ellers kunne gøres.
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Sagen er, at vi selvfølgelig alle ville ønske,
at der var flere læger med de nødvendige
kompetencer, der bosatte sig på Bornholm.
Eller i det mindste tog fast arbejde på øen.
Men de stillinger, der har været slået op, bliver ikke søgt. Derfor er løsningen på nuværende tidspunkt, at der flyves konsulentansatte læger frem og tilbage i dagtimerne,
mens akutlægebilen i nattetimerne bemandes med to paramedicinere. Og det er en
fuldt ud forsvarlig løsning. Ikke mindst fordi ambulancerne altid er den primære respons, og en akutlægebil vil aldrig blive
sendt uden den primære ambulance. Det be-

STATSMINISTEREN

tyder tre-fire fagpersoner på skadesstedet,
hvilket i sig selv giver mulighed for fx at
starte avanceret genoplivning på stedet.
Lad mig samtidig benytte lejligheden til
at slå fast, at paramedicinere har gennemgået et flerårigt uddannelsesforløb. De er erfarne ambulancebehandlere med en overbygning. Uddannelsen fokuserer på at stabilisere livstruede patienter ude på skadesstedet,
så de forsvarligt kan bringes til hospitalet.
På samme måde som sygeplejersker må pa-

ramedicinere udføre en række behandlinger
og medicineringer på lægelig delegation. Og
de kan altid komme i direkte kontakt til en
akutlæge på vagtcentralen i Ballerup. Flere
rapporter fra det præhospitale område slår
fast, at paramedicinere er fuldt ud kompetente til at varetage avanceret behandling
udenfor hospitalet. På den baggrund mener
jeg bestemt ikke, at bornholmerne behøver
at føle sig utrygge i nattetimerne.
Lige nu er akutlægebilen på Bornholm et

projekt, som til dels er betalt af Sundhedsministeriet. Fra januar 2018 overtager Region Hovedstaden selv ansvaret for bilen, og
vi har i Sundhedsudvalget bedt om et forslag
til en fremtidig bemanding, hvor man har
tænkt lidt ud af boksen og udfordrer gældende regler, sådan at vi kan få en ordning,
hvor vi får mest muligt for pengene og samtidig forhåbentlig kan få en bemanding, der
er ensartet hele døgnet, da det alt andet lige
vil give mere mening.
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