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Høringssvar fra 3F vedrørende udkast til bekendtgørelse om ambu-

lancer og uddannelse af ambulancepersonale mv. og udkast til be-

kendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som ambulance-

behandler og ambulancebehandler med særlig kompetence (parame-

diciner) ved ambulanceberedskaber i Danmark for statsborgere fra 

EU- og EØS-lande mv. 

 

Vedrørende udkast til bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse 

af ambulancepersonale mv. 

 

I udkastet nævnes det i § 4, stk. 1, at; 

 

§ 4. Uddannelse til ambulancebehandler skal omfatte teoretiske kurser med 

sundhedsfagligt indhold, praktik, jf. stk. 6, samt ambulancepraktik. 

 

3F foreslår, at ordet ”kurser” erstattes med ordet ”fag”, da dette vil være i 

overensstemmelse med den terminologi, der anvendes i erhvervsuddannel-

sernes beskrivelsessystem.  

 

I § 4 forekommer ”stk. 5” to gange. 

 

I § 4, stk. 5, foreslår 3F, at der tilføjes følgende emner i opremsningen: 

 

journalisering, sundhedslovgivning (herunder delegation og ordination) teori 

og metode, innovation i ambulancetjenesten (herunder point of care tekno-

logi og taktisk medicin). 

 

Dette fordi disse emner også indgår i den nye ambulancebehandleruddan-

nelse. 

 

3F foreslår, at der i § 4, stk. 2, tilføjes følgende: 

 

 ”…herunder udføre avanceret præhospital behandling, der blandt andet om-

fatter at administrere visse former for medicin intravenøst.” 

 

3F foreslår endvidere, at der til § 4 tilføjes et nyt stk. 8 med følgende ordlyd: 

 

Ambulancebehandlere skal deltage i vedligeholdelsesuddannelse i en uge en 

gang om året. 
 

Dette fordi 3F finder det nødvendigt, at der sikres samme krav til efteruddan-

nelse som for ambulancebehandlere med særlig kompetence.  
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3F foreslår, at der i bilag 1 A, pkt. 11, ændres således, at der kommer til at 

stå: 

 

Medicinsk smertelindring, f.eks. ved inhalation af ilt samt ved anvendelse af 

smertestillende medicin (morfinlignende stoffer) – primært IV. 

 

Dette fordi der ikke længere anvendes lattergas i forbindelse med medicinsk 

smertelindring inden for dette område. 

 

 

Vedrørende udkast til bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virk-

somhed som ambulancebehandler og ambulancebehandler med sær-

lig kompetence (paramediciner) ved ambulanceberedskaber i Dan-

mark for statsborgere fra EU- og EØS-lande mv. 

 

Af § 11, stk. 1, fremgår det, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 

2018. Dette bør rettelig være den 1. januar 2019. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Jan Villadsen  

 

 


