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I en verden fuld af meningsdannere er 
det ikke altid let at få politikernes og 
andre interessenters opmærksomhed. 

Hvis man vil have ørenlyd i det poli-
tiske system, skal man kunne levere 
enkle, fængende budskaber med 
letforståelige forklaringer.

Som del af RUS’ arbejde med at få an-
dre organisationers og ikke mindst po-
litikeres opmærksomhed, har vi derfor 
udarbejdet et skriv, der beskriver nogle 
af de udfordringer for udviklingsmu-
lighederne, vi ser for ambulancefaget 
og ikke mindst, hvordan vi kan tage 
udfordringerne op på en konstruktiv 
facon til gavn for både ambulanceper-
sonalet, patienterne og det samlede 
sundhedsvæsen.

Politisk påvirkning  
gennem enkle budskaber

For jer, der følger med i RUS’ arbejde 
er indholdet i teksten velkendt læs-
ning. Men for politikerne og mange 
sundhedsfaglige kolleger er mange 
af emnerne og problematikkerne 
ukendte. Mange læger og andre sund-
hedsfaglige faggrupper er eksempelvis 
under det indtryk, at I som ambulance-
personale allerede er autoriseret til at 
udføre jeres virke. 

Ud over at videreformidle viden skal 
skrivet desuden bruges til at plante frø 
i politikernes og andre sundhedsfag-
lige kollegers hukommelse om RUS, 
så de henvender sig til os, når de har 
brug for viden og indsigt i de emner, vi 
arbejder med.
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Reddernes Udviklingssekretariat har fokus på og særlig viden om: 

 Ambulanceudbud 

 Ambulancepersonalets generelle kompetenceniveau og  

udviklingspotentialer 

 Regionale forskelle mellem ambulancepersonalets  

kompetenceniveauer 

 Ambulanceuddannelsernes opbygning og indhold  

(assistent-, behandler- og behandler med særlig kompetence 

(paramediciner)). 

Derudover har vi visioner for: 

 Kvalitetsparametre i ambulanceudbud, der både gavner  

arbejdsgivere, patienter og reddere 

 Autorisation af ambulancebehandlere til gavn for  

patientsikkerheden og et samlet sundhedssystem 

 Indholdet til den nye ambulancebehandleruddannelse  

(sammenlægning af assistent- og behandleruddannelsen). 

 
    * Læs mere om baggrund, udfordringer og løsninger på bagsiden  
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Ambulancepersonalets arbejdsplads spænder vidt, lige fra et vandhul på en mark, over fru Jensens køkkengulv, til en motorvej i myldretrafik.  Samtidig er der blevet længere til sygehusene, og ambulancerne fungerer i dag som fremskudte akutte enheder, der skal kunne behandle patienterne fra skadessted til hospital. Det stiller stadig større krav til ambulancepersonalets kompetencer.  
 

Ambulancepersonalet er specialister inden for det præhospitale fag, og de er dygtige til deres job. Men de kæmper også med en række udfordringer i deres hverdag, der i sidste ende kan risikere at påvirke patientsikkerheden, herunder:  at de seneste ambulanceudbud flere steder har skabt utryghed om forsyningssikkerhed, kvaliteten af patientbehandlingen og personalets psykiske og fysiske arbejdsmiljø 
 at der er forskel på, hvilken behandling ambulancepersonalet må yde i Danmarks fem regioner. Det betyder i praksis, at patienterne får  forskellige behandlinger alt efter hvilken region, de befinder sig i  at ambulancebehandlerne ikke er autoriserede. Det betyder konkret, at de ikke kan fratages eller indskrænkes retten til at virke ved uforsvarlig og farlig adfærd overfor patienten. 

 

For at sikre at præhospitalet fungerer og hænger sammen med det øvrige sundhedssystem, er der konkret behov for: 
 at man i fremtidens udbud af ambulancedriften skriver kvalitetskrav ind i udbudsmaterialet om eksempelvis innovation, bæredygtige løsninger samt krav om uddannelse og virksomhedsoverdragelse, så fremtidens behov for ambulancepersonale sikres 

 at regionerne ensretter ambulancepersonalets kompetenceniveau efter højeste fællesnævner og derigennem sikrer et ensartet behandlingstilbud til patienterne i hele Danmark 
 at ambulancebehandlere bliver autoriseret, så myndighederne kan reagere over for ambulancebehandlere ved uforsvarlig adfærd på samme måde som andre autoriserede sundhedspersoner. 

Vi har, som nævnt tidligere, planlagt 
møder med regionspolitikere over for-
året, hvor vi selvfølgelig vil give dem 
alle visionerne med hjem på et godt, 
gammeldags tosidet stykke papir.
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