
Efteråret 2015
Indledende tanker 

om autorisation

Juni 2016
Juridisk notat 

om ambulance
behandlernes 

sundhedsfaglige 
virksomhed

2016-2017
Baggrunds

analyse, lobby
arbejde og møder

November 2017
Autorisations
forslag sendes 
til Sundheds

ministeren

December 2017
Positivt svar fra 

ministeren

Marts 2018
Regeringen nævner 

autorisation af 
ambulance

behandlere i et 
 officielt  notat 

om deres mål for 
 akuthjælpen

April 2018
Styrelsen for 

 patientsikkerhed 
sender udkast til 

lovforslag

1. juli 2019
Autorisation 

af ambulance
behandlere?

Tidslinje over autorisationsprojekt

Autorisationsforslaget er 
nu sendt i høring

Kontaktdata: 

Nille Aaby
Udviklingskonsulent
20 99 06 05
nille.aaby@3f.dk    

Maja Broløs
Udviklingskonsulent 
23 98 64 25
maja.brolos@3f.dk

Efter RUS sendte forslaget om en auto-
risationsordning til Sundhedsministe-
ren, fik vi hurtigt svar om, at ministe-
ren og regeringen var positiv overfor 
forslaget om en autorisationsordning 
for ambulancebehandlere. Men det er 
en lang proces at få et forslag af denne 
art gennem lovgivningsmøllen. 

Nu er vi midlertidig kommet så langt, 
at Sundheds- og Ældreministeriet har 
sendt forslaget i høring hos en række 
relevante organisationer, som har frem 
til midten af august til at komme med 
bemærkninger til forslaget. 

Blandt andre regionerne, DSR, Læ-
geforeningen, FOA, Etisk Råd samt en 
lang række patientforeninger er på 
høringslisten, og har således mulighed 
for at komme med bemærkninger til 
forslaget.

Når forslaget har været i høring, skal 
det videre til behandling i Folketinget, 
hvor de forhåbentlig vedtager autori-
sationsordningen, så den kan blive til 
lov. Sundheds- og ældreministeriet har 
oplyst, at de arbejder ud fra, at loven 
skal træde i kraft den 1. juli 2019.

Relevante nedslagspunkter i RUS’ arbejde 
med at få en autorisationsordning for ambu-
lancebehandlere.

Det konkrete indhold
Hvis lovforslaget bliver vedtaget i dets 
nuværende form, vil det blandt andet 
betyde:

•	 at	ambulancebehandlere	og	parame-
dicinere omfattes af samme pligter, 
som gælder for andre grupper af 
autoriserede sundhedspersoner,

•	 at	autorisationen	bliver	knyttet	til	
grunduddannelsen som ambulance-
behandler,

RUS har de seneste år arbejdet hårdt for at få en autorisationsordning 
for ambulancebehandlere. Det har været en lang og spændende proces 
– ikke mindst siden vi sendte forslaget om en autorisationsordning til 
sundhedsministeren i november 2017. Siden da har Styrelsen for Patient-
sikkerhed arbejdet på et formelt lovforslag, der nu er sendt i høring hos 
relevante interessenter.

 
•	 at	en	ambulancebehandler,	der	væl-

ger at videreuddanne sig til ambulan-
cebehandler med særlig kompetence 
(paramediciner), stadig vil være 
omfattet af sin grundautorisation 
som ambulancebehandler, men skal 
registreres som paramediciner,

•	 at	titlerne	”ambulancebehandler”	og	
”paramediciner”	beskyttes.	

•	 at	titelbeskyttelserne	medfører,	at	
der indføres straffebestemmelser: 

Hvis en person, der ikke er autorise-
ret ambulancebehandler eller para-
mediciner, kalder sig dette efter 30. 
juni 2024, straffes denne med bøde

•	 at	der	indføres	en	overgangsord-
ning: Personer, der ved lovens ikraft-
træden udøver virksomhed som 
ambulancebehandler i Danmark, kan 
uden autorisation fortsat betegne 
sig som ambulancebehandler eller 
ambulancebehandler med særlig 
kompetence (paramediciner) frem til 
og med den 30. juni 2024

Vi glæder os over, at projektet har 
medvind og at det ser ud til, at ambu-
lancebehandlerne anerkendes officielt 
som sundhedsfagligt personale i 2019. 

Hvis autorisationsordningen bliver 
en realitet, vil RUS sammen med Styrel-
sen for Patientsikkerhed i 2019 afholde 
konferencer i Øst- og Vestdanmark om 
lovens indhold, og hvad det betyder 
for jer og jeres hverdag.  

I kan læse meget mere om lovforslaget 
på www.hoeringsportalen.dk
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