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Indskærpelse af løbslægers forpligtelser ved motorløb på bane med eller uden offentlig adgang
Efter autorisationsloven § 17 har læger under udøvelsen af deres virksomhed,
herunder ved brug af medhjælp, pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
På baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds opfølgning på uregelmæssigheder i forbindelse med private ambulancefirmaers deltagelse i 2015 ved flere
motorløb på bane med eller uden offentlig adgang, jf. bekendtgørelse nr. 659 af
11. juni 2010 om afholdelse af motorløb på bane, har styrelsen fundet anledning til at præcisere hvilke forpligtelser, som løbslægen har. Løbslægen har således som øverste faglige niveau et særligt ansvar for at sikre sig, at rammen for
det tilstedeværende sundhedsfaglige beredskab er organiseret forsvarligt.
Styrelsen skal derfor henstille til Dansk Automobil Sports Union (DASU), som
er hovedorganisation for al organiseret bilsport i Danmark, at sikre, at de rekvirerede løbslæger fremover gøres bekendt med følgende af hensyn til patientsikkerheden:
Løbslægen skal forud for løbets afvikling sikre følgende med hensyn til det tilstedeværende ambulancemandskab og ambulancen:
1) At ambulancemandskabet har det krævede uddannelsesniveau. Ifølge bekendtgørelse nr. 659 af 11. juni 2010 om afholdelse af motorløb på bane § 13,
stk. 3, skal den tilstedeværende ambulance og ambulancemandskabet opfylde
kravene i bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det
præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v. Det vil
sige som minimum være bemandet med en ambulanceassistent og en ambulancebehandler.
2) Kendskab til personalets aktuelle behandlingsmæssige erfaring samt eventuel efteruddannelse.
3) At der er givet forsvarlige rammedelegationer, jf. vejledning nr. 115 af 11.
december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) til ambulancemandskabet
for lægeforbeholdt virksomhed samt for afgørende førstehjælpsbehandling,
herunder anlæggelse af halskrave og brug af spineboard.
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Hvis ambulancefirmaet ikke har egen (korps)læge tilknyttet, skal løbslægen
sørge for at give konkrete specificerede rammedelegationer i relevant omfang
(helt generelle delegationer er ikke nok). Nødvendigheden af de generelle
rammedelegationers omfang bør afklares før løbets afholdelse, hvis der ikke er
tid til at afklare og gennemgå disse på løbsdagen.
4) At ambulancen indeholder den nødvendige medicinbeholdning, og at medicinen opbevares korrekt og ikke har overskredet udløbsdatoen.
5) At ambulancen indeholder det nødvendige medicinske udstyr.
Styrelsen for Patientsikkerhed vil som udgangspunkt anse manglende overholdelse af ovenstående retningslinjer som en selvstændig overtrædelse af autorisationsloven § 17, hvorefter at en læge under udøvelsen af sin virksomhed, herunder ved brug af medhjælp, skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
Lovgrundlag:
Autorisationsloven, lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011.
Bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).
Vejledning nr. 115 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners
benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).
Bekendtgørelse nr. 659 af 11. juni 2010 om afholdelse af motorløb på bane.
Der gøres desuden opmærksom på, at den nyligt vedtagne lov nr. 129 af 16. februar 2016 om ændring af sundhedsloven blandt andet omfatter indførelse af
regler for private ambulanceberedskaber. Loven træder i kraft den 1. juli 2016.
Sundheds- og Ældreministeriet vil i forlængelse heraf ændre bekendtgørelse nr.
1150 af 9. december 2011 om planlægning af sundhedsberedskabet og det
præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.
Denne indskærpelse vil også blive offentliggjort på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside (www.stps.dk).
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