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Efter at have fået tildelt rejsemidler fra Erik Falck’s studierejselegat og 3F’s 

uddannelsesfond var ambulanceassistent Mary Petersen, fra station 

Fredensborg, i to uger henover april og maj 2015 i Brisbane, Australien og 

opleve det præhospitale virke. En spændende og lærerig rejse der udfoldede 

sig anderledes end først forventet. 

 

Mit mål med rejsen ‘down under’ startede med at jeg ville opleve Falcks nyopkøbte 

samarbejdspartenere i Perth, Hostile Enviroment Services (HES) og Medical, Security and 

Emergency Services (MSES). Efter dialog med både Palle Kjeldsen og Sven Trautner viste det sig 

hurtigt at der ikke var mulighed for nogen præhopital oplevelse i Perth. Det meste af deres 

installationer er baseret langt fra det almindelige samfund, hvor kun sundhedsfaglig og folk med 

operativt virke måtte have adgang. Dette startede en mission for at finde et ambulanceselskab et 

andet sted i Australien, hvor jeg ville kunne få lov at opleve ambulancearbejdet. 

 

Forberedelse og planlægning. 

Jeg fik formuleret en ansøgning på engelsk, vedhæftet mit CV, og sendte en masse emails rundt til 

forskellige ambulanceudbydere landet rundt. Jeg fik til sidste svar fra Queensland Ambulance 

Service (QAS) om at de meget gerne ville have mig på besøg. QAS opererer med 

universitetsuddannede paramedicinere i ambulancen, uden lægelig delegation,  så jeg tænkte at 

dér ville der nok være noget at opleve. Efter en 

snak med Chief Inspector, Jeremy Taylor fra 

Brisbane metropolitan området, om mine 

interesser og formål med rejsen, fik vi lavet et 

program med nogle dagvagter og nattevagter på 

Spring Hill station midt i Brisbane by.  

Brisbane, som er hovedestaden i staten 

Queensland, er Australias tredje største folkerige 

by med 2,27 mill. Indbyggere. I Queensland er der 4,75 mill. Indbyggere.  
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Queensland Ambulance Service. 

Efter ca. 34 timers flyrejse, og et døgn til at blive frisk og orienteret igen, mødte jeg op på min 

første dagvagt på Spring Hill station, hvor jeg blev modtaget af stationsleder, Neil Pinto. Jeg blev 

introduceret til dagens reddere på stationen og vist rundt på faciliteterne. Jeg blev taget rigtig 

godt imod og alle var meget 

imødekommende og venlige. Jeg får 

hurtigt at vide at jeg bare skal føle mig 

hjemme og spørge hvem som helst, hvis 

der er det mindste jeg vil vide. Til sidst blev 

jeg introduceret til paramediciner, Luke og 

paramedicinerelev, Sidney, som jeg skulle 

køre med resten af dagen.  

 

Fordelt over hele Brisbane, inklusiv forstaderne, er der 50 ambulancestationer. De har alle deres 

egne ambulancegarage, medicin- og ambulancedepot, samt beboelsesfaciliteter. I bymidten er der 

ca. 34 stationer, og i den helt centrale del er der 3 stationer, hvortil Spring Hill Station er den ene.  

Der er ca. 300 operative, Mercedes Sprinter, ambulancer fordelt på de 50 stationer. Critical care 

paramediciner kører i Subaru Forester, mens Toyota Landcruiser bliver brugt til off road vilkår.  

 

En almindelig morgen på Spring Hill. 

Vi startede dagen med morgentjek af 

ambulancen, som vi kender det hjemmefra. 

Sidney var paramedicinerelev på fjerde år i 

uddannelsen, så han gennemgik ivrigt og 

grundigt al udstyr og medicin på ambulancen. 

Undervejs spurgte jeg til pakningslister for de 

forskellige tasker og skabe. Det var ikke noget 

de brugte. Man lærte under uddannelsen og praktik hvad der skulle være i en ambulance og så 

fyldte man på efter behov. Det stod ikke skrevet noget steder hvor meget eller hvad der skulle 

være hvor, så det var op til den enkelte at vide hvad der skulle være  af minimumsudstyr og –
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medicin på ambulancen. Indvendig rengøring blev gjort efter behov, dog blev bilerne vasket 

udenpå hver dag. Der blev ikke ført log på noget af det.  

 

Den første tur vi fik var ude på den lokale flyvestation, hvor Royal Flying Doctor Service (RFDS) var 

landet med en patient der skulle indlægges på en 

af Brisbanes private hospitaler. RFDS fløj ofte 

patienter fra øde områderne i Queensland ind til 

by hospitalerne. Luke og Sidney fortalte at den 

slags ture, med ikke-kritiske patienter, havde de 

ofte mindst én af på hver vagt. 

 

Sundhedssystemet. 

Queensland har et ret velfungerende sundhedssystem, som modsat USA ikke har brugerbetaling 

på f.eks. hospitaler eller ambulancekørsel. Det fungerer ligesom hjemme i Danmark, hvor man 

betaler ca 30% i skat og så kan alle få gratis behandling på de offententlige sygehuse, samt gratis 

ambulancekørsel. Folk kan dog vælge at have en sundhedsforsikring, som bl.a dækker brug af en af 

de mange privat hospitaler i Brisbane. Der findes fire større offentlige hospitaler i Brisbane indre 

by, samt fire i forstaderne. Derudover er der seks større private hospitaler fordelt på begge 

områder. Ambulancerne i Brisbane er alle statsejet, derfor navnet Queensland Ambulance Service. 

Der findes heller ingen andre ambulanceudbydere i hele Queensland.  

 

Samarbejdet mellem ambulance og sygehus. 

Når vi fik en tur, ligegyldigt om det var en kritisk eller ikke-kritisk patient, så kunne 

paramedicinerne principielt selv vælge hvilket hospital de ville køre til. De opererer altså ikke med 

optageområder, ligesom herhjemme. De kører dog oftest til nærmeste offentlig sygehus der har 

kompetencerne til at håndtere den bestemte patientgruppe. Nogle gange oplevede jeg at 

patienterne ønskede et bestemt sygehus, pga. rarere personale eller fordi  det var i nærheden af 

familie, eller fordi de ville på et af privathospitalerne, som var dækket af deres sygeforsikring. Og 

så kørte vi bare længere for at imødekomme ønsket uden problemer.  De fleste både offentlige og 

private hospitaler håndterer alle typer patienter. De er ikke speciale-inddelt på samme måde som 

herhjemme. Dog er det kun de to største der kan håndtere multiple traume patienter og lignende.  

 



Studierejse – Brisbane, Australien 

4 

08-06-2015 

Der var ikke mundtlig kommunikation eller melding til sygehuset før ankomst. Når vi havde 

indtastet det ønskede sygehus, kunne sekretærene på akutmodtagelsen se ambulancen på deres 

skærm. Og når vi havde trykket afgang fra skadestedet kunne de se hvilken ambulance der var på 

vej og ETA. Når vi så landede på sygehuset og havde trykket ankomst, så startede en timer hos 

sekretæren. Denne stoppede først når sekretæren havde kvitteret for modtagelsen af patienten, 

ved at indtaste ambulancenummer ind i systemet. Den maximale ønskede ventetid var på 10min. 

Først derefter blev patienten registreret af sekretæren og meldt til modtagende sygeplejerske. 

Den elektroniske kommunikation mellem ambulance og sygehus fungerede imponerende godt. 

Hvis et sygehus var overbelastet med kritiske patienter i modtagelsen i en periode, så blokerede 

de sig bare elektronisk, så ambulancerne ikke kunne vælge det sygehus at køre til før sygehuset 

kunne håndtere det igen. 

 

Den elektroniske Patientjournal. 

Deres elektroniske patientjournal, udstyret med 

en hel del faner og afkrydningsfelter, gav dem 

også adgang til patientens hospitalsjournal. Så 

på skadestedet kunne man nemt få adgang til 

patientens sygehistorie fra både sygehuset og 

tidligere ambulanceture. På hvert sygehus var 

der et ambulancelokale hvor redderne sad og 

skrev journal færdigt. Jeg oplevede at der nemt kunne bruges en halv til en hel time på udfyldelse 

af journal, bl.a fordi der var en del koder som skulle skrives ind for alle behandlinger. Notatfeltet 

blev brugt og udfyldt på samme niveau som når lægen skrev en epikrise eller indlæggelsesjournal 

på sygehuset.  

Når sekretæren havde kvitteret for modtagelsen af patienten, så blev der automatisk startet en 

timer i ambulancen. Denne talte ned til en halv time og så blev ambulancen automatisk ”partially 

available”. Dvs, at dispatcher nu har muligheden for at smide en akut tur ud til ambulancen og så 

må journaludfyldelsen vente med at blive gjort færdigt til senere. Skete dette ikke, så talte timeren 

videre ned til en time, hvor ambulancen så automatisk blev ”available”. Dispatcher havde dog altid 

mulighed for at ringe til redderne og høre om de kunne køre. Der var på de fleste sygehuse 
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ambulancedepoter med de gængse ting til opfyldning, samt mediciner, så opfyldning og rengøring 

skete ikke nødvendigvis på stationen.  

 

Samme arbejde, andre beføjelser. 

En vagt på Spring Hill station mindede meget om 

en almindelig ambulancevagt herhjemme. 

Vagtformerne variede dog mellem 8, 10 eller 12 

timers vagter. For elever blev det krævet at man 

minimum har én vagt hver tredje måned under 

uddannelsen for at vedligeholde sine 

kompetencer  

Turene på en vagt varierede meget i længde og niveau, og selvom patientgrupperne var helt de 

samme som derhjemme, så var det nogle gange en helt anden arbejdsprocess. Jeg oplevede på en 

vagt at vi fik en kørsel alpha til en skizofren 27 årige mand, der ville have os til at pumpe 

batterisyreren ud af maven på ham. Han gik rundt på gaden og var angst for at dø fordi han for 4 

måneder siden drak batterisyre og nu ville han have paramediceren til at lægge et drop på ham, så 

hans krop kunne blive renset. Han ville ikke indlægges, men var tydeligt psykotisk. Efter noget 

overtagelse fik paramedicineren lokket ham med på sygehuset alligevel, hvor de tvangindlagde 

ham. Der var hverken politi eller læge involveret i processen.  

Da vi lander på akutmodtagelsen siger de til modtagesygesplejersken at patienten ikke har et 

somatisk problem, men skal tvangindlægges pga. hans psykose. Der underskives efterfølgende 

papir med paramedicinerens og sygeplejeskens underskrift, som tvangindlægger patienten i max 3 

dage. Dette uden en eneste lægelig vurdering eller underskrift. Jeg spørger ind til det og de 

forklarer at det er den almindelige process ved tvangsindlæggelser. Efter max 3 dage kommer der 

en psykiatrisk læge og vurdere om der er behov for yderligere tvangsindlæggelse. Havde patienten 

været voldelig havde de ikke nødvendigvis skulle tilkalde politi for at fastholde ham.  Det er op til 

redderne om man tør tage kampen eller om man vil have assistance. Jeg forklarer bagefter 

hvordan tvangsindlæggelser forgår i Danmark, hvorefter de griner og siger at det lyder meget 

omfattende og besværligt.   
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Uddannelsen. 

Det er kun universitetsuddannede paramediciner der kører ambulance i Queensland. Uddannelsen 

stater med en Bachelor of Paramedical Science, og tager 3 år på universitetet. Man kan også vælge 

en Bachelor of Nursing på 4 år. Alle kan søge optagelse hvis man opfylder karakterkravene. 

Samtidig med optagelse på skolen, bliver man tilknyttet en QAS station, hvor man som nævnt skal 

drifte på mindst én vagt hver tredje måned.  Når man har gennemført den 3 årige uddannelsen og 

fået sin degree, søger man en stilling i QAS. Ansøgningsprocessen inkluderer et interview, et par 

standard tests, en fysisk prøve og evaluering, en psykologisk evaluering, samt gennemgang af din 

endelig score fra universitetet. Det er en hård process og kun få får rent faktisk lov til at fortsætte 

efter 3 år. Dem der kommer igennem bliver så ansat til at færdiggøre den endelig del af 

paramedicineruddannelsen, som tager ét år.  

 

Det sidste år af uddannelsen bliver håndteret 

af Queensland Ambulance Service og kaldes 

Graduate Paramedic Induction Program 

(GPIP). De første fire uger bruges på 

undervisning  i ambulance og udstyr. Der 

undervises i båre, stol, spineboard etc. og der 

køres cases i kritiske patienter. Denne del 

kaldes state induction. Efter de 4 uger tager man til sin tildelte station og får 3 dages local 

induction. Dette består bl.a af kørsel og undervisning  i området for lokal kendskab i større veje, 

tunneler, broer og hospitaler.  

Efter det kan man endelig fungere som en graduate paramedic, dvs. køre som 2. mand i 

ambulancen, dog altid superviseret af en qualified paramedic. Det gør man i 6 måneder, hvor der 

er nogle uddannelsespunkter man skal igennem undervejs. Efter 6 måneder skal man bestå en 

GCV paramedic exam. Består man den, kan man nu fungere som en qualified paramedic uden 

supervision i yderligere 5 måneder. De 5 måneder slutter med en ansøgning om en permenent 

stilling hos QAS. Efter det skal man bare bestå sin GCV paramedic exam hvert andet år. Dem der 

ikke får arbejde, enten efter det 3 år eller 4  år, vælger oftest at videreuddanne sig i andre 

retninger.  Mellem 3-400 elever får hvert år en fast ambulancestilling i Queensland. 
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At køre ambulance down under. 

Det var en helt fantastisk oplevelse at få lov at se hvordan det samme arbejde bliver udført på den 

anden side af kloden. Det australske folk var utrolig imødekommende og venlige, og på trods af at 

jeg var alene afsted var det intet problem at finde rundt og få hjælp når jeg havde brug for det. At 

skabe contact i Queensland var rigtig nemt og Chief Inspector, Jeremy Taylor var meget 

imødekommende i forhold til ønsker om stationer. Kontakten i Brisbane til stationsleder Niel 

Pinto, var ligledes en utrolig god oplevelse og begge ledere åbner glædeligt dørene igen for andre 

danske reddere, der har interesse i at opleve det præhospitale virke i Queensland.  

 

Jeg vil gerne takke Erick Falcks studierejselegat og 3f udannelsesfonden for at gjort det muligt for 

mig at komme afsted. 

 

Er der ønsker om at vide mere eller der ønskes kontaktoplysninger i Queensland, så kan jeg 

kontaktes på email: petersen360@gmail.com eller tlf: 53 31 28 01 

 

Mary Petersen 

Ambulanceassistent 

Station Fredensborg 

mailto:petersen360@gmail.com

