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Ambulancepersonalet er en af de få 
sundhedsfaglige professioner i Danmark, 
der ikke er autoriserede. Læger, sygeple-
jersker, social- og sundhedsassistenter, 
fodterapeuter, tandlæger og mange andre 
sundhedsfaglige professioner har en 
autorisation og anses som sundhedsper-
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Læs Ulla Hybels notat om autorisation af ambulancepersonalet på:
www.3frus.dk/autorisation-for-ambulancepersonale/
Læs love og bekendtgørelser omkring medhjælp/lægelig delegation her: 
www.3frus.dk/love-og-bekendtgoerelser/

Ejerskab og ansvar

Vi mener, at en autorisation af ambu-
lancefaget vil styrke ejerskab både ift. 
uddannelse og virke, bidrage til at styrke 
ambulancepersonalets identitet og 
faglighed samt sikre en mere ensrettet 
præhospital indsats i Danmark.

Samfundsmæssigt set vil autorisa-
tion af faget understøtte udviklingen af 
sundhedssystemet og smidiggøre det 
tværsektorielle samarbejde.

Øget specialisering

Siden 1990’erne er både den præho-
spitale uddannelse og det præhospitale 
arbejdsområde ændret radikalt. Kom-
petencer og baggrundsviden målrettes 
specifikt det præhospitale arbejdsfelt, og 
ambulancepersonalet er uddannet såvel 
beredskabsfagligt som sundhedsfagligt. 
Ambulancebehandleres virksomhed 
består blandt andet i at vurdere situatio-
ner og patienter, stille aktionsdiagnoser 
samt yde behandling på skadested og i 
ambulance. Ambulancebehandlerne an-
lægger venekateter, intraossøs adgang, 
leder skadesteder, administrerer potent 
medicin og er en afgørende del af den 
primære sundhedsindsats i Danmark.

Uklar lovgivning

I juni 2016 bad vi Jurist Ulla Hybel om at 
undersøge, dels hvordan ambulancebe-
handlerne opfattes lovgivningsmæssigt 
ift. begrebet ”sundhedsperson” og som læ-
gens medhjælp (delegation), og dels den 
generelle lovgivning ift. en mulig autorisa-
tion af ambulancepersonalet i Danmark.

Undersøgelsen vidner om flere udfor-
dringer på området grundet den mang-
lende autorisation.

Især den retslige regulering af ambu-
lancebehandlernes ydelser skiller sig 
ud fra f.eks. læger og sygeplejersker, 
der også arbejder med akutte patienter. 
Når ambulancebehandlerne udøver 
ydelser, der ikke er omfattet af lægers 
forbeholdte virksomhedsområde (f.eks. 
EKG overvågning), er det uklart lovgiv-
ningsmæssigt, om behandleren arbejder 
selvstændigt eller som lægens medhjælp 
(delegation). 

Som følge af den manglende autori-
sation er det også uklart om ambulan-
cebehandlerne anses som sundheds-
personer i lovens forstand. Der føres 
tilsyn, og der er mulighed for at klage 
og søge erstatning på samme vis som 
ved andre sundhedsfaglige ydelser. Men 
tilsynsmyndigheden kan ikke anvende de 
reaktionsmuligheder ved faglig uforsvarlig 
adfærd, som følger af en autorisations-
ordning, så længe ambulancebehandler-
ne ikke er underlagt en sådan. Det ser vi 
som en samfundsmæssig udfordring ift. 
visionen om et samlet sundhedssystem 
og ikke mindst for patientsikkerheden.

RUS' anbefaling

Ambulancepersonalet i Danmark er qua 
jeres særlige uddannelse og virke i stand 
til at handle særdeles selvstændigt, 
kompetent og professionelt og derfor 
anbefaler vi – og arbejder for - at ambu-
lancepersonalets råderum og rammer 
udvides i form af en autorisation.

På DEMC 7 konferencen vil am-
bulancebehandler Stefan Fyhn 
tale om autorisation for ambu-
lancepersonale. 
Se programmet på 

www.demc.dk

Reddernes Udviklingssekreta-
riat har en plads i Styrelsen for 
Patientsikkerheds reference- og 
arbejdsgruppe ift. revidering af 
regler og bekendtgørelse for 
medhjælp/lægelig delegation. 
Her taler vi jeres sag og arbej-
der for at ambulancepersonalets 
råderum ikke bliver indskrænket 
i det nye regelsæt men bliver 
udvidet for at højne patientsik-
kerheden og kvaliteten af den 
præhospitale indsats. 

Ny konsulent 
i Reddernes 
Udviklings- 
sekretariat

Nille Aaby er ny  
udviklingskonsulent i RUS

Nille er uddannet cand.soc i politisk kom-
munikation og ledelse fra CBS og har 
erfaring fra Transportpolitisk afdeling på 
Den Danske Repræsentation i Bruxelles 
samt fra et arbejdsmiljøråd. Hendes pri-
mære kompetence ligger i den politiske 
interessevaretagelse, men indtil videre 
har hun brugt det meste af sin tid på at 
sætte sig ind i redderfaget:
- Jeg skal jo kende reddernes verden 
for at kunne varetage deres interesser, 
så lige nu går det meste af tiden med 
at sætte sig ind i, hvad der rør sig ude 
blandt redderne og hvilke indsatsom-
råder, vi fokuserer særligt på her fra 
sekretariatet.
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soner rent lovgivningsmæssigt. Nævnte 
faggrupper fungerer som medhjælp for 
lægen (delegation) men kan, grundet 
autorisationen, handle selvstændigt inden 
for bredere rammer, og har dermed også 
skærpet ansvar for at handle samvittig-
hedsfuldt og med omhu overfor patienten.
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