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BRANCHEVEJLEDNING OM INDSATSBEKLÆDNING
TIL AMBULANCETJENESTE.

1) Deﬁnition
Ved indsatsbeklædning til ambulancetjeneste skal forstås
det udstyr, som personellet ved ambulancetjenesten behøver, for at kunne udføre deres arbejdsopgaver sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i fredstid.
Alt udstyr skal være CE mærket og opfylde Arbejdstilsynets
personlige værnemidler.

•

•

Se litteraturliste sidst i vejledningen.

2b) Beskyttelseshjelm
Skal opfylde ATs krav enten til industrihjelme i henhold
til EN397, eller brandhjelme EN443
2c) Beskyttelseshandsker
Skal opfylde ATs krav til beskyttelse imod mekaniske
påvirkninger herunder riv- og stikskader i henhold til
DSEN 388.

2) Generelle forudsætninger

•
•
Indsatsbeklædningen til ambulancetjeneste omfatter:
a) Ambulancedragt hel/eller todelt kombineret med mellem/under-beklædning i forhold til klimaet og arbejdsopgaverne.
b) Beskyttelseshjelm.
c) Beskyttelseshandsker.
d) Beskyttelsesfodtøj.
e) Øjenbeskyttelse.
f) Evt. åndedrætsværn.
g) Engangsudstyr mod smitte.
•

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 ulyk-kessteder, herunder også fra f.eks.
forbipasserende traﬁk, samt fra vind, vand og kulde.

•

•

•
•
•

2d) Sikkerhedsfodtøj
skal opfylde ATs krav herunder EN 345-1
2e) Øjenværn
Sikkerhedsbriller skal opfylde ATs krav i henhold til
EN166
2f) Åndedrætsværn
Ved risiko for smitte eller andre uhygiejniske forhold
skal der foreﬁndes egnede åndedrætsværn, som opfylder Arbejdstilsynets og Seruminstituttets krav.
2g) Engangsudstyr mod smitte
Hvor særligt uhygiejniske forhold gør sig gældende, eller
hvis der er risiko for smitte, skal der anvendes særlige
engangsdragter, beskyttelseshandsker og åndedrætsbeskyttelse der opfylder ATs krav til personlige værnemidler.
3.1) Materialerne i dragten:
Skal være vandafvisende enten ved en holdbar imprægnering eller ved hjælp af en membran.
Skal have god styrke mod mekaniske påvirkninger.
Skal kunne tåle desinfektion og effektiv rengøring ved

Ambulancedragten skal ved symbol f.eks. (Star of Life)
og tekst ”AMBULANCE” tydeligt markere dragtens
funktionsområde.
Til beskyttelse mod kulde skal dragten udformes i en
vinterudgave eller med aftageligt for.
•

•
•
•

60oC, i henhold til Seruminstituttets krav
Må ikke krympe mere 5%
Skal være permanent antistatisk.
Flammehæmmet kvalitet, svarerne til kravene i EN 531.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 hensigtsmæssige lukkesystemer. Der skal være
tilstrækkeligt med lommer og disse skal være store og
med overfald. Vægten skal være så lav som muligt.
Dragten skal gøre personellet tydeligt synlige og med
reﬂekser der mindst overholder til AT vejledning D.5.3
og EN471. klasse 3. Såfremt personellet, på grund af
varme kører uden jakke, skal påklædningen som minimum opfylde EN471 klasse 2.
På ambulanceture hvor opgaven foregår på gade og vej,
skal mandskabet af sikkerheds-mæssige årsager altid
være iklædt jakke .

Referencer og litteraturliste:
Lov nr. 784 af 11.oktober 1999 om Arbejdsmiljø med
senere ændringer.
Bekendtgørelse nr.559 af 17. juni 2004 om arbejdets
udførelse.
Bekendtgørelse nr. 1273 af 18. december 1996 om sikkerhedskrav til personlige værnemidler.
Bekendtgørelse nr.746 af 28.august 1992 om brug af personlige værnemidler – med senere ændringer. (Se i øvrigt
ATs hjemmeside om ændrede bekendtgørelser m.v.)
AT meddelelse 4.09.6 Værnefodtøj. Og EN 345-1
AT vejledning D.5.3 Advarselsklæder
EN 471.
AT vejledning D.5.4 Marts 2003
Åndedrætsværn. EN 139:2001 ﬁltrerede åndedrætsværn.
Øjenværn EN 166. • EN 397 Industrihjelme eller EN
443 1997 Brandmandshjelme.
EN 531 krav til ikke brændbare klæder.
EN 465 Beskyttelsesdragter.
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