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Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om planlægning af sund-

hedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt  

uddannelse af ambulancepersonale m.v. 

FOA – Fag og Arbejder takker for muligheden for at kommentere for-

slaget til Bekendtgørelse om planlægnings af sundhedsberedskabet og 

det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale 

m.v. 

Vi skal indledningsvis udtrykke tilfredshed med de foreslåede ændrin-

ger som dels vil betyde en styrkelse af ambulancebehandlernes kompe-

tencer og dels forbedre vedligeholdelsesuddannelsen for paramedicine-

re. 

Vi har ingen yderligere bemærkninger til det konkrete forslag til ny be-

kendtgørelse, men vil dog benytte muligheden for at fremføre nogle 

overvejelser vedrørende placering af ambulanceuddannelserne. 

Ambulancebehandlere og paramedicinere 

Det er vores opfattelse, at der ikke er problemer omkring placeringen 

af disse uddannelser og vi mener, at det fortsat bør tilstræbes, at ud-

dannelsen til ambulancebehandler bør findes både øst og vest for Sto-

rebælt. For så vidt angår uddannelsen til paramediciner finder vi det 

formålstjenligt såfremt denne placeres på en af de skoler, hvor uddan-

nelsen til ambulancebehandler er placeret, da det vil skabe en bedre 

overgang mellem de to uddannelser. 

Ambulanceassistent 

I forslaget til ny bekendtgørelse hedder det i § 27 bl.a.: ”Uddannelse til 

ambulanceassistent er en integreret del af erhvervsuddannelsen til 

redder”. 

I 2008 trådte en ny uddannelsesordning for redderuddannelsen i kraft. 

Her blev uddannelsen splittet op i to specialer – ”Autohjælp” og ”Ambu-

lanceassistent”. Hermed, blev uddannelsen reelt opdelt i en håndvær-

kerorienteret og en sundhedsorienteret linje. En opdeling som allerede 

tog sin begyndelse med Bekendtgørelse nr. 1039 af 24. november 

2000, hvor det sundhedsfaglige indhold i ambulanceassistent-

uddannelsen blev præciseret. 
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  Det fælles grundforløb for de to redderspecialer er imidlertid meget ori-

enteret mod autohjælp. På baggrund af udviklingen bør det overvejes, 

at opdele erhvervsuddannelsen, således at erhvervsuddannelsen til 

Ambulanceassistent tilknyttes uddannelsesindgang, der har en mere 

sundhedsfaglig karakter. 

 

Med venlig hilsen 

 

Reiner Burgwald 

Sektorformand 

 

 


