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1 Definition
Ved indsatsbeklædning til ambulancetjeneste skal forstås det udstyr,
som personellet ved ambulancetjenesten behøver for at kunne udføre
deres arbejdsopgaver sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Alt udstyr skal være CE mærket og opfylde Arbejdstilsynets krav til personlige værnemidler.
Se litteraturliste sidst i vejledningen.

2 Generelle forudsætninger
Indsatsbeklædningen til ambulancetjeneste omfatter:
a) Ambulancedragt hel/eller todelt kombineret med mellem/
		 underbeklædning i forhold til klimaet og arbejdsopgaverne.
b) Beskyttelseshjelm.
c) Beskyttelseshandsker.
d) Beskyttelsesfodtøj.
e) Øjenbeskyttelse.
f) Engangsudstyr mod smitte.
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2a Ambulancedragt
Ved ambulancedragt forstås en yderbeklædning der skal
benyttes ved ambulancetjeneste og som, i kombination
med det øvrige udstyr, skal beskytte personellet mod de
farer og ulemper, der kan forekomme under arbejdet og
ved indsatser på skade- og ulykkessteder fra f.eks. forbipasserende trafik, samt fra vind, vand og kulde, herunder
passende hovedbeklædning.
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2b Beskyttelseshjelm
Skal opfylde krav til industrisikkerhedshjelme i henhold til DS/EN 397+A1:2012.
Hjelmen skal være udformet, så den kan anvendes
med kommunikationsudstyr.

2c Beskyttelseshandsker
Skal opfylde Arbejdstilsynets krav til beskyttelse
imod mekaniske påvirkninger herunder riv- og stikskader i henhold til DS/EN 388:2003.
Samt medicinske engangshandsker der opfylder
DS/EN 455- 2+A2:2013.
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2d Værnefodtøj
Skal opfylde Arbejdstilsynets krav i henhold til DS/EN ISO 20345:2012.
Det er vigtigt, at der er mulighed for afprøve værnefodtøjets pasform, inden
det tages i brug, for at undgå at det giver gener under brug på længere sigt.

2e Øjenværn
Sikkerhedsbriller skal opfylde Arbejdstilsynets
krav i henhold til DS/EN166:2002.

2f Engangsudstyr
mod smitte
Hvor uhygiejniske forhold gør sig gældende, eller hvis der er risiko for smitte, skal der anvendes
særlige engangsdragter, beskyttelseshandsker og
åndedrætsbeskyttelse i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om ambulancehygiejne.
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3 Materialerne i
dragten
Skal være vandafvisende ved hjælp af en
membran eller imprægnering.
Skal have god styrke mod mekaniske påvirkninger.
Skal kunne tåle desinfektion og effektiv rengøring ved 60oC, i henhold til Statens Serum
Instituts krav.
Skal være permanent antistatisk.
Materialet skal være i en flammehæmmet
kvalitet, svarende til kravene i DS/EN ISO
11612:2008.
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4 Krav til udformning
af dragten
Ambulancedragten kan fremstilles i flere typer, som hel- eller
todelt dragt.
• Den skal have god pasform, således at den er let at
		 arbejde i også under vanskelige arbejdsforhold.
• Den skal være let at tage på og af og med hensigts		 mæssige lukkesystemer.
• Der skal være tilstrækkeligt med lommer og disse
		 skal være store og med overfald.
• Dragten skal gøre personellet tydeligt synlige og
		 med reflekser der mindst overholder DS/EN ISO
		 20471:2014 klasse 3 og AT-vejledning 2.10.2 februar
		2015.
• Ambulancedragten skal ved symbol f.eks.
		 Star of Life og tekst ”AMBULANCE” tydeligt mar		 kere personalets kompetenceniveau.

Klasse 3-reflekstøj skal dække overkroppen og desuden have lange ærmer og/eller lange
bukser med refleksbånd.

Figur 1: Eksempel på
klasse 1-reflekstøj

Figur 2: Eksempel på
klasse 2-reflekstøj

Figur 3: Eksempel på
klasse 3-reflekstøj
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Referencer og litteraturliste
• Lov nr. 1072 af 7. september 2010 om arbejdsmiljø, med senere
ændringer.
• Bekendtgørelse nr. 1523 af 15. december 2010 om arbejdets
udførelse.
• Bekendtgørelse nr. 683 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af
personlige værnemidler.
• Bekendtgørelse nr. 1706 af 15. december 2010 om brug af personlige værnemidler, med senere ændringer. (Se i øvrigt Arbejdstilsynets hjemmeside om ændrede bekendtgørelser).
• At-vejledning D.5.6 - 1 om Værnefodtøj og DS/EN ISO 20345:2012.
• At-vejledning 2.10.2 - 2 om Reflekstøj og DS/EN ISO 20471:2014
klasse 3.
• At-vejledning D.5.4 januar 2008 om Åndedrætsværn og
EN 149:2001 Filtrerende åndedrætsværn.
• Øjenværn DS/EN 166:2002.
• Beskyttelseshjelm DS/EN 397 + A1:2012 Industrihjelme.
• DS/EN ISO 11612:2008 Krav til ikke brændbare klæder.
• EN 14126/AC:2004 Beskyttelsesdragter.
• Statens Serum Instituts krav til smittefri rengøring af dragten og
det øvrige udstyr.
• Statens Serum Institut om Ambulancehygiejne 3335-26.
Denne vejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros af Brancheudvalget
for brand og redning, som består af repræsentanter for
FKB Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FOA
Fag og Arbejde, Falck Danmark A/S og 3F Fagligt Fælles
Forbund.
Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og
finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.
Arbejdstilsynet har alene vurderet branchevejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til,
om den dækker samtlige relevante emner indenfor det
pågældende område.
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Adresser
Branchevejledningen kan bestilles af organisationernes medlemmer
gennem egen organisation eller downloades fra
www.bartransportogengros.dk
Fællessekretariatet
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf.: 33 77 33 77

Arbejdstagersekretariatet
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 300 300

Arbejdsgiversekretariatet
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf.: 33 77 33 77

Arbejdstilsynet
Postboks 1228
0900 København C
Tlf.: 70 12 12 88
www.at.dk

Arbejdsledersekretariatet
Vermlandsgade 65
2300 København S
Tlf.: 32 83 32 83

Branchevejledningen kan købes
gennem
Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø
Lersø Parkallé 105
2100 København Ø
Tlf.: 39 16 52 30
www.arbejdsmiljobutikken.dk
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