
Studietur Miami 

Da jeg var så heldig at få tildelt Erik Falcks 

studielegat, valgte jeg at tage en tur til 

United States, og besøgte vores 

Paramediciner kollegaer fra American 

Ambulance, og Miami Fire Department. Jeg 

valgte at undersøge hvad den store forskel er 

præhospitalt, på paramedicinerne her og i 

USA. 

Mine første dage derovre kørte jeg med en 

Paramedic Unit fra American Ambulance. 

American Ambulance er i dag ejet af Falck. 

American Ambulance kører ikke til 911 Calls, i 

Miami, men er hyret til at stå for de 

interhospitale overførsler, for de forskellige 

hospitaler, og læge/sygepleje klinikker. I 

Miami er der 15 hospitaler, hvoraf 3 af dem 

er Traume Level 1 hospitaler.   

American Ambulance (Critical Care Unit) 

Jeg havde den store ære at køre med deres 

Critical Care Unit, som er bemandet med 

paramediciner. Det var nogle spændende 

dage, hvor jeg fik et godt indblik i hvad en 

paramediciner havde af kompetencer i 

Miami. I deres medicintaske talte jeg 62 

forskellige medikamenter. Dog virkede 

mange af præparaterne på det samme, de 

havde bare forskellige handelsnavne. Under 

de forskellige ture oplevede jeg stor respekt 

for paramedicinerens arbejde og viden blandt 

de forskellige sundhedsgrupper, specielt 

læger og sygeplejesker. I Miami var det delt 

op så alt præhospitalt stod paramedicineren 

for, og alt hospitalt stod læger og 

sygeplejesker for. Når vi eksempelvis hentede 

en patient på et hospital for at overføre til et 

andet hospital, fik paramedicineren en 

overlevering af lægen eller sygeplejersken, 

derefter var ansvaret 100 % 

paramedicinerens, uanset patientens 

tilstand. Der blev ikke brugt hospitals 

personale til præhospitalt arbejde. I de dage 

jeg kørte med, havde vi flere ”propofol” ture, 

som er interhospitale overførelser, med 

intuberede patienter. Ture vi i Danmark har 

læger og sygeplejesker med på. I Miami, og 

mange andre steder i United States, 

varetages disse ture af paramedicinere. Det 

er normal paramediciner kompetence at 

kunne intubere, og administrere anæstesi 

medikamenter.  

Interhospital overførelse med intuberede patient og Propofol 

drop. 

De sidste dage derovre kørte jeg med Miami 

Fire Department, som rykker ud til de 



forskellige 911 Calls, i Miami. Jeg havde nogle 

super fede dage, hvor jeg fik et godt indblik i 

deres hverdag, og flow af ture. Når de ikke 

var på tur blev der brugt meget tid på at øve 

færdigheder.  

 

Miami Fire Department 

 

 

Traume patient fra Key West  

 

 

 

 

 

 

 

Skill training is important  

 

Akkrediteringen er ikke rigtig praktiseret ”over here” 


