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Enhed for Planlægning

Spørgsmålet om lægehelikoptere indgår i gennemgangen af akutberedskabet,
idet det fremgår af oplæg om gennemgangen, at der skal ske en systematisk
litteratursøgning efter og sammenfatning af dokumentationen for betydning
og forudsætninger ved landsdækkende lægehelikopterordning. På baggrund heraf skal akutgennemgangen omfatte anbefalinger om differentieret
præhospitalt beredskab og indsats, herunder lægehelikopterordning.
Til forberedelse heraf nedsættes en underarbejdsgruppe, som skal udforme et
oplæg om en landsdækkende lægehelikopterordning. Oplægget skal indeholde følgende:
Sammenfatning af dokumentation for betydning og forudsætninger ved
landsdækkende lægehelikopterordning
På baggrund af den indsamlede dokumentation sammenfattes denne, idet
følgende områder som minimum forventes beskrevet:
• Beskrivelse af forskellige typer lægehelikopterordninger.
• Effekt af forskellige typer lægehelikopterordninger på dødelighed og sygelighed, herunder anvendelse i form af primær, sekundær og tertiær
transport.
• Betydning af opgavedisponering.
• Integration med øvrig præhospital indsats, herunder landambulancer.
• Uddannelsesbehov – både for helikopterpersonalet og det modtagende
personale.
• Behov for kommunikations- og samarbejdssystemer.
• Økonomi ved lægehelikopterordning.
Oplæg til anbefalinger om lægehelikopterordning
Som forberedelse til endelige anbefalinger for den præhospitale indsats udformer underarbejdsgruppen oplæg til anbefalinger. Hvis der samlet anbefales en lægehelikopterordning, skal der være anbefalinger på som minimum
følgende områder:
• Type af lægehelikopterordning samt organisering af denne.
• Opgavetyper og ramme for disponering.
• Integration til øvrig præhospital indsats.
• Uddannelse og samarbejde.
• Kommunikations- og samarbejdssystemer.
• Økonomi.
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Der skal inddrages overvejelser om sammenhængen til den øvrige præhospitale indsats, herunder effekten af sådanne, ligesom der skal ske overvejelser
om ressourceforbruget ved en lægehelikopterordning sammenlignet med anden præhospital indsats.
Underarbejdsgruppen sammensættes som en lille gruppe, bestående af eksperter på området. Medlemmerne udpeges af Sundhedsstyrelsen efter drøftelse i ekspertgruppen om akutberedskabet. Der forventes repræsentanter for
følgende parter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Regionerne.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin.
Dansk Sygepleje Selskab.
De præhospitale ledere.
Rigspolitiet.
Forsvaret.
De kommunale ambulancetjenester.
Falcks Redningskorps.

Sundhedsstyrelsen varetager formandskab og sekretariat.
Sammenfatningen af dokumentationen skal være afsluttet inden udgangen af
september 2006 og oplæg til anbefalinger inden udgangen af oktober 2006.
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