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Høringssvar fra 3F vedrørende forslag til lov om ændring af lov om auto-

risation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om 

apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love 

 

Høringssvaret vedrører det fremsendte lovforslags overordnede delelement 

nr. 1: Autorisation af ambulancebehandlere og registrering af ambulancebe-

handlere med særlig kompetence (paramedicinere). 

 

Vi er i 3F enige i, at en indførelse af autorisationsordning for ambulancebe-

handlere – herunder en registrering af ambulancebehandlere med særlig 

kompetence – vil højne den præhospitale patientsikkerhed. 

Med forslaget vil ambulancebehandlere og ambulancebehandlere med særlig 

kompetence (paramediciner) opnå titelbeskyttelse og få samme pligter som 

andre grupper af autoriserede sundhedspersoner. 

 

  

Behov for yderligere definition af hvem der kan meddeles autorisati-

on 

 

I forslaget til ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om 

sundhedsfaglig virksomhed nævnes i § 70 c, stk. 2, at: 

 

”Ud over personer omfattet af stk. 1 kan autorisation som ambulancebehand-

ler meddelelse den, der har gennemført dansk videregående ambulanceud-

dannelse og et efterfølgende opkvalificerende forløb.” 

 

Det fremgår ikke andre steder i det fremsendte materiale, hvilke personer 

der henvises til med dette stk. 2.  
 

Såfremt der henvises til ambulancereddere uddannet før 20001 har 3F ikke 

yderligere kommentarer. Hvis der henvises til andre persongrupper, bør det 

defineres mere specifikt. 

 

Derudover fremgår det af det fremsendte forslag, at overgangsordningen 

vedrørende fortsat virke som ambulancebehandler/paramediciner uden auto-

risation i overgangsperioden er betinget af, at man både har de krævede 

uddannelser og er i beskæftigelse som ambulancebehandler/paramediciner.  

 

                                            
1 De tre nuværende uddannelsesniveauer for uddannelse af ambulancepersonel blev indført 

med BEK 1039 af 24/11/2000, hvor der også var en overgangsordning for uddannelser efter 
de foregående bekendtgørelser. 
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Det vil betyde at de – dog formentlig ganske få – ambulancebehandle-

re/paramedicinere, der ikke er i beskæftigelse ved tidspunktet for lovens 

ikrafttræden, vil være nødt til at afvente meddelelse af autorisation inden de 

kan genoptage deres beskæftigelse som ambulancebehandler/paramediciner.  

 

3F skal derfor opfordre til, at der i forbindelse med sagsbehandlingen af de 

ansøgninger, der måtte komme fra ambulancebehandlere/paramedicinere 

som ikke er i beskæftigelse, tages hensyn til ovennævnte problemstilling – 

eventuelt ved etablering af særlige (hurtigere) sagsbehandlingsprocedurer for 

denne gruppe. 

 

Omkostninger og fastsættelse af gebyr   

 

I punkt 6.2 (side 45) i det fremsendte materiale skitseres de samlede udgif-

ter til autorisationsordningen. Opgørelsen tager udgangspunkt i henholdsvis 

overgangsperioden (2019 – 2024) samt fra og med 2025, og er ligeledes 

opgjort med en fordeling mellem autorisation for ambulancebehandlere og for 

registrering af ambulancebehandlere med særlige kompetencer (paramedici-

nere). 

Endvidere under punkt 8.1 (side 47) i det fremsendte materiale er der speci-

ficeret de enkelte gebyrsatser opgjort for henholdsvis ambulancebehandlere 

(autorisationen) og for ambulancebehandlere med særlige kompetencer (re-

gistreringen). Her er gebyrsatserne specificeret med en sats for perioden 1. 

juli 2019 – 30. juni 2021. Derefter er det nævnt, at fra 2022 vil gebyrsatser-

ne falde, indtil et permanent niveau i 2026. 

 

 

 1.juli 2019 – 30. juni 2021  År 2026 

Ambulancebehandler 1.155,00 kr. 273,00 kr. 

Paramediciner 1.380,00 kr. 310,00 kr. 

 

 

Formuleringen under pkt. 8.1 i det fremsendte materiale giver anledning til 

følgende kommentarer og forslag: 

 

• Det er uklart, hvad gebyrsatserne vil blive i perioden 1. juli 2021 til 

2026. Satserne vil kunne variere mellem 1.155,00 kr. og 273,00 kr. 

for ambulancebehandlere og mellem 1.380,00 kr. og 310,00 kr. for 

paramedicinere. 

 

• Der er meget store variationer i gebyrsatserne, og for de ambulance-

behandlere og paramedicinere, der søger autorisation/registrering i 

perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2021, vil det være forbundet med 

væsentlige udgifter for at kunne opretholde sit erhverv. 

 

• Der lægges op til, at i overgangsperioden skal allerede uddannede 

ambulancebehandlere med særlige kompetencer (paramedicinere) 
ansøge både om autorisation og om registrering. Dette medfører dels, 

som nævnt oven for, betydelige omkostninger for ansøgerne og dels 

mere administration. 
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Forslag 

 

3F foreslår, at gebyrsatserne justeres sådan at der bliver mindre variation 

over tid. Vi er opmærksomme på, at der muligvis kan være lidt færre admini-

strative omkostninger forbundet med behandlingen af ansøgningerne om 

autorisation/registrering, når ordningen er kendt og har virket noget tid.  

 

Dog må det antages, at enhedsomkostningerne ved behandling af ansøgnin-

ger om autorisation/registrering vil være omtrent de samme over tid – og i 

hvert fald ikke med så store variationer, som i forslaget.  

 

3F foreslår endvidere, at man er særlig opmærksomme på procedurerne i 

forbindelse med ansøgningsprocessen – 3F ser gerne en løsning, hvor der 

kan ansøges om både autorisation som ambulancebehandler og registrering 

som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) på én 

gang. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Jan Villadsen  

3F 

 


