Norsk Folkehjelp

BEREDSKAPSAMBULANSE

Sanitet

Grunnlag:

Norsk Folkehjelps beredskapsambulanser er regulert etter rundskriv IS12/2015 fra Helsedirektoratet.
Helseforetakene må godkjenne beredskapsambulanser fra de frivillige
organisasjonene i sitt område: “Foretaket kan bare gi slik bekreftelse for
kjøretøy som skal inngå i foretakets egen tjeneste eller for kjøretøy som
har en rolle som del av foretakets beredskapsplan. Helseforetakene kan
ikke gi bekreftelse for kjøretøy tilknyttet private organisasjoner eller
enkeltpersoner som ikke er en del av foretakets egen organiserte og
planlagte tjeneste”
Utrykningskjøretøy eller gule blinklys? Hovedregel er at beredskapsambulansene ikke skal være utrykningskjøretøy. Men ved en beredskap
hvor helseforetaket ser det som hensiktsmessig at kjøretøyet har blålys
er det mulig: “Det regionale helseforetaket kan også etter særlig vurdering fatte vedtak om utrykningsstatus for frivillige organisasjoners
beredskapsambulanser som inngår i foretakets beredskap.”
Utstyr: Skal tilfredsstille kategorien A1 i rundskrivet.
Bemanning: Beredskapsambulanse skal bemannes med 2 mannskaper
som har gjennomført ambulansepersonellopplæring i henhold til felles
kursplan for Røde Kors og Norsk Folkehjelp. (Under revidering)
Utrykning: Skal kun kunne foretas av personell som har sertifikat for
dette. Øvrig kjøring krever ikke utrykningssertifikat. Norsk Folkehjelp anbefaler at det er minimum ett mannskap med denne kompetansen ved
bemanning av beredskapsambulanser med blålys. Utrykning skal kun
foretas i samråd med oppdragsgiver for det aktuelle oppdraget.
Syketransport: Norsk Folkehjelp skal ikke ha ambulanser registrert som
syketransport, kun beredskapsambulanser. Beredskapsambulanse kan
brukes til sykestransport for helseforetak.

Uniformering av kjøretøyet:

Uniformering av Norsk Folkehjelps beredskapsambulanser er regulert etter
rundskriv IS-12/2015 fra Helsedirektoratet.
Beredskapsambulanser skal uniformeres i organisasjonens farger og i tillegg
ha markeringen “BEREDSKAPSAMBULANSE” i grønt - ikke refleks
Bruk av refleks er ikke helt avklart, foreløpig gjelder følgende:
Grønn stripe uten refleks
Hvit tekst på grønn stripe: refleks
Logo Norsk Folkehjelp: refleks
Presisering: IKKE REFLEKS:
Grønn tekst BEREDSKAPSAMBULANSE
Grønn stripe (kun på sidene): Fargekode: C:90 M:0 Y:100 K:0 - fra
profilhåndboken
Bredde: Tilpasses bil, 15-20 cm vil være naturlig. Se ilustrasjon nedenfor
Logo: På siden: tilpasses logostripe, se ilustrasjon. Panser: tilpasses kjøretøy,
maks 350 mm i henhold til rundskriv. Se ilustrasjon, lik eller litt større en på
siden. Bak og front: tilpasses kjøretøy, se forslag på ilustrasjon.
Grønn tekst: Tilpasses kjøretøy, se ilustrasjon. Store bokstaver. Begge sider,
front og bak.
Font: Myriad bold
Telefonmarkering: Kun medisinsk nødtelefon 113. Ikke lokale alarmnr. Plassering bak og på sidene tilpasses kjøretøy.
Kjøretøy kan neten merkes med bruksnr eller ISSI nr. Dersom ISSI nr brukes
anbefales det at alle siffer er med. Merking av dette kan gjøres på sidene over
forhjul, i front nede høyre panser (eller egnet sted) og bak oppe til høyre (egnet sted)
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