Kære
Herunder følger en række information og regler, som gør sig gældende for dit kommende ophold
som observatør ved Region Hovedstadens akutlægebiler.

Mødested og tid
Afhænger af ønsker og muligheder.

Praktiske forhold
På basen er der mulighed for at opbevare medbragt madpakke/mad i et køleskab. Ofte køber de
vagthavende dog mad i løbet af vagten, når lejlighed byder sig. I begrænset omfang kan der
tilberedes mad.
Der kan være en del ventetid mellem udrykningerne. Derfor anbefales det at medbringe læsestof.

Adfærd under præhospital indsats
Det er af hensyn til patienterne og evt. andre implicerede vigtigt, at alt personale, herunder
observatører, i alle situationer opretholder en korrekt og professionel attitude.

Om observatørvagten
Vagterne ved akutlægebilen varierer meget. Den ene dag kan være yderst hektisk med mange
udrykninger, mens dagen derefter kan bestå i alene en enkelt eller to udrykninger. Lige såvel vil
ulykkessteder og graden af tilskadekomst varierer, og dit ophold kan således forme sig på forskellig
vis. Under vagten vil akutlægen og lægeassistenten løbende de-briefe hinanden efter hver mission
og som observatør, vil du også inddrages i denne proces. Ved behov for en uddybet de-briefing i
tilfælde af, at en særlig voldsom hændelse finder sted under vagten, vil du som observatør også
blive inviteret til at deltage.

Beklædning og udstyr
Gældende regler for påklædning skal følges, ikke mindst er det vigtigt, at man er korrekt markeret
med "observatør" på tøjet. På de enkelte akutlægebilsbaser forefindes hensigtsmæssigt jakke
mærket med observatør. Du skal derudover selv medbringe mørke kraftige bukser og kraftigt fodtøj.

På et skadested med risiko for nedstyrtning, ifører man sig beskyttelseshjelm ligesom det øvrige
personale, disse forefindes i alle akutlægebiler.
Bemærk: observatører frabedes at have stærk parfume eller produkter med stærk duft på under
vagten.

Forsikring og sundhedstilstand
Ansatte i Region Hovedstaden, der deltager som observatører på en af Region Hovedstadens
akutlægebiler, er dækket under forsikring ved arbejdsskadeforsikringsloven. Observatører, der ikke
er ansat i regionen, kan kun deltage under forudsætning af, at de er dækket af en gældende ansvarsog ulykkesforsikring forinden selve observatøropholdet.

Der er ingen krav til din generelle sundhedstilstand, dog skal det bemærkes, at gravide ikke bør køre
med som observatører, såfremt man er længere henne end 20.uge.

Tavshedspligt
Alle observatører har i henhold til forvaltningslovens § 27 stk. 3, tavshedspligt med hensyn til de
fortrolige oplysninger, som videregives til den pågældende eller som den pågældende erfarer i
forbindelse med sit ophold som observatør.

Roller
På skadestedet skal observatøren ubetinget rette sig efter de anvisninger som gives af personalet.
Efter anvisning kan der undertiden være behov for at observatøren har en selvstændig opgave,
typisk som bærer af udstyr. Observatøren vil dog aldrig have et selvstændigt behandlingsansvar.

Såfremt der skulle opstå tvivl, eller du bliver forhindret i at møde op, bedes du sende en mail til
akutberedskabet@regionh.dk

Med venlig hilsen

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet

