Branchevejledning

sikkerhed

og arbejdsmiljø
i sygetransportvogne

Branchearbejdsmiljørådet
for transport og engros

Denne branchevejledning 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 Forbundet af Offentligt
Ansatte, Falck Danmark A/S og 3F Fagligt
Fælles Forbund.

Formålet med branchevejledningen er at sikre, at det personale,
der skal udføre liggende ikke behandlingskrævende sygetransport,
kan gøre det sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i
henhold til gældende love og regler, herunder at man lever op til
bekendtgørelse 1109 af 17. december 2001 om pligter efter lov om
arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser, såvel når
det gælder udstyret i sygetransportvognen og uddannelsen af det
personale, der skal udføre de sygetransporter, som Regionerne har
beskrevet i deres udbud.
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Sygetransportvognen skal være indrettet i
henhold til DS/EN 1789:2000/:2007 Type A.
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Førerpladsen skal indrettes i henhold til
DS/EN1789:2007 og bekendtgørelse om taxikørsel m.v. Det anbefales, at køretøjet leveres
med skydedøre i begge sider af patientrummet.

Sygetransportvognen skal bemandes med mindst to
personer med relevant uddannelse til transport af
patient på båre. Af hensyn til materiellet må patientens vægt ikke overstige 120 kg.

Ved transport af patienter på båre skal der altid
foretages en konkret vurdering af, hvordan
dette kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
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4

Til transport af tunge personer,
der vejer mere end 120 kg.,
må der stilles krav til særlige
hjælpemidler i form af løfteredskaber og/eller ekstra mandskab. Endvidere stilles der krav
om specielkøretøj - en såkaldt
XL sygetransportvogn.
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Personalets uniformering skal leve op
til ”Branchevejledningen om indsatsbeklædning til ambulancetjeneste”,
herunder opfylde kravene til
DS/EN 471 kl. 3.

Sygetransportvognen skal være indrettet med en
hovedbåre i henhold til DS/EN 1865 samt en elektrisk
trappestol og en trappestol med friktionsbremse til at
transportere patienten ned af trapper.
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Såfremt der i sygetransportvognen
findes andet udstyr, som f.eks. en defibrillator, skal personalet være uddannet til at kunne betjene dette.
Sygetransportvognen skal have et
separat rum til diverse hjælpemidler,
herunder plads til patientens personlige ejendele, rollator og kørestol.
Derudover skal der være en godkendt
fastspændingsanordning jævnfør DS
1789 til f.eks. patientens personlige
transport af ilt.
Til personlig hygiejne skal der i sygetransportvognen findes diverse handsker, masker og beskyttelsesdragter i
henhold til Seruminstituttets vejledning
om ambulancehygiejne.
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Personalet på en sygetransportvogn skal have gennemført TUR udvalgets 20 dages kursus i liggende ikke-behandlingskrævende sygetransport, eller alternativt at personalet har været fuldt beskæftiget med
ambulancetjeneste de seneste fem år og herunder modtaget instruktion og oplæring i at benytte de relevante tekniske hjælpemidler ved
forflytninger.
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Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med
lovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet branchevejledningen som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden
for området.
Henvisninger og litteraturliste:
•
Lov nr. 268 af 18. marts 2005 om Arbejdsmiljø med
senere ændringer
•
Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 og nr. 1017
af 17. december 1997 om arbejdets udførelse
•
Bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om
anvendelsen af tekniske hjælpemidler
•
Bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni.  2008 om indretning af tekniske hjælpemidler
•
Bekendtgørelse 1109 af 17. december 2001 om
pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med
udbud af tjenesteydelser.
(Se i øvrigt AT’s hjemmeside om ændrede bekendtgørelser mv.)
•
Branchevejledningen om indsatsbeklædning til
ambulancetjeneste
•
Branchevejledning om Fysisk træning
•
Branchevejledning om radiokommunikation
•
Sygetransportvognen skal være indrettet i henhold
til DS/EN 1789:2000/:2oo7 Type A
•
Førerpladsen skal indrettes i henhold til
DS/EN1789:2007 og Bekendtgørelse om taxikørsel
mv. samt udstyres med en hovedbåre i henhold til
DS/EN 1865
•
Seruminstituttets vejledning om ambulancehygiejne.
Branchevejledningen kan bestilles af organisationernes
medlemmer gennem egen organisation eller via Fællessekretariatet for Branchearbejdsmiljørådet for transport
og engros H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V, tlf.: 3377 3377 eller

www.bartransportogengros.dk
Branchevejledningen kan købes gennem:
Videncenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsmiljøbutikken
Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø eller via e-mail:
ekspedition@vfa.dk

Branchearbejdsmiljørådet
for transport og engros

Bilag:
TUR udvalgets kursus til liggende ikke-behandlingskrævende sygetransport omfatter
følgende:
- deltageren kan efter gennemført 20 dages uddannelse,
gennem teori om specifikke og komplekse sygdomstilstande, psykisk sygdom, handicap, aldring, typiske
adfærdsmønstre hos mennesker med forskellig aldersmæssig, kulturel, religiøs, sproglig og etnisk baggrund, kørselsdynamik, køretøjets mekaniske/fysiske
muligheder og begrænsninger, teori om vej-, vejr- og
trafikforhold, udføre komfortabel kørsel samt korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i den
liggende sygetransport
- deltageren kan anvende korrekt løfte-bære og forflytningsteknik
- deltageren kan udføre skånsom og støttende assistance med udgangspunkt i patientens tilstand
- deltageren kan betjene bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr
- deltageren kan kommunikere med patienten på en
måde, som tager hensyn til dennes specielle fysiske og
psykiske situation
- deltageren har indsigt i smitterisiko og kan anvende
korrekt håndhygiejne og brug af handsker
- deltageren kan foretage betjening, rengøring og vedligeholdelse af køretøjet før og efter transport
- deltageren kan på baggrund af hensigtsmæssig
adfærd i tilfælde af færdselsuheld/ulykke/pludselig
opstået sygdom foretage alarmering og anvende almindelig forekommende brandslukningsmateriel samt
foretage evakuering fra køretøj
- deltageren behersker førstehjælpens 4 hovedpunkter
og kan yde omsorg i forhold til bestemte sygdomskategorier, herunder anvendelse af støttende behandling
til i forvejen kendte ikke-akutte sygdomme, symptomer
på ændret sygdomstilstand, videregive observationer,
lettelse af ubehag og forebyggelse af risici
- deltageren har kendskab til journalisering og registrering af persondata og kan udføre korrekt radiokommunikation.
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