
Den nyligt genvalgte Regionsrådsfor-
mand Sophie Hæstorp Andersen støttede 
officielt op om autorisationen under 
valgkampen.

Tak!
Nu hvor autorisationsprojektet er gået 
ind en ny, afgørende og ikke mindst 
nervepirrende fase vil vi gerne benytte 
lejligheden til at sige et stort TAK til 
alle, der har støttet op og troet på 
projektet! 

Husk at følge med på Facebook, hvor 
vi løbende vil opdatere jer på forsla-
gets vej gennem det politiske system.

På vores hjemmeside kan I desuden 
læse svarene på en række ofte stil-
lede spørgsmål om autorisation: 
www.3frus.dk/q-a-om-autorisation-af-
ambulancebehandlere. 

Kontaktdata: 

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

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

Brev til sundhedsministeren 
Den 14. november sendte RUS – med 
Gruppeformand i 3F’s Transportgruppe 
Jan Villadsen og Formand for RUS Palle 
Thirstrup som afsendere – et officielt 
brev til sundhedsminister, Ellen Trane 
Nørby (V), om en autorisationsordning 
for ambulancebehandlere. 

Det var kulminationen på et intenst 
arbejde med, dels at indsamle skud-
sikre argumenter for at autorisere 
ambulancebehandlere - herunder at 
sikre, at den nye ambulancebehandler-
uddannelse blev på et højt nok niveau 

Afgørelsens time for PROJEKT 
AUTORISATION er nær
RUS har det seneste år arbejdet på alle tænkelige fronter på at få en autorisa-
tionsordning for ambulancebehandlere. Det har krævet tålmodighed og ikke 
mindst en masse tid og kræfter. I de sidste par måneder har projektet kulmi-
neret – i hvert fald den del, vi selv har hold i hanke med. Nu er det op til  
beslutningstagerne og embedsværket forhåbentlig at føre forslaget  
ud i livet, så autorisationsordningen kan blive en realitet.   

 

(DASAIM), Reddernes Landsklub, Dansk 
Ambulance Råd, Falck og FOA også 
forslaget. 

Stor opbakning  
fra ambulancefolkene
Flere ambulancefolk har med hashtag-
get #autorisationafambulancebe-
handlere også officielt bakket op om 
autorisationsønsket på Facebook. Det 
er med til at give forslaget endnu mere 
troværdighed, fordi det viser omver-
denen, at ønsket ikke blot er en fix 
skrivebordsidé men bakkes op af de 
folk, der skal underlægges det ansvar, 
en autorisationsordning medfører.

Spredning af budskabet  
via Fagbladet
Sideløbende med lobbyarbejdet og 
Facebook-kampagnen, er vi også gået 
sammen med Fagbladet 3F, der indtil nu 
har udgivet to artikler om autorisations-
ønsket. Fagbladet er et bredt anerkendt 
medie, som læses af mange tusinde 
mennesker. At Fagbladet har bakket 
op, har således betydet, at vi har fået 
budskabet endnu længere ud, end hvad 
mund-til-mund og FB-opslag kan klare.

Politisk flertal
Fagbladet har i forbindelse med artik-
lerne ringet rundt til Folketingets sund-
hedsordførere og spurgt dem, om deres 
holdning til en autorisationsordning 
for ambulancebehandlere. Rundring-
ningen viser, at der umiddelbart tegner 
sig et politisk flertal i Folketinget for 

til at kunne bære en autorisationsord-
ning, og endelig at holde møder med 
politikere, embedsfolk og andre fag-
foreninger, for at sikre, at der er bred 
opbakning fra alle de instanser, der 
ellers kunne risikere at stikke en kæp i 
hjulet på projektet.

Vi har således fået positive tilkendegi-
velser fra alle de regionsrådspolitikere 
og folketingspolitikere, vi har haft 
kontakt med, samt officielle støt-
tebreve fra Danske Regioner, Dansk 
Sygeplejeråd, herunder Dansk Selskab 
for Akutsygepleje (DAENA), Lægefor-
eningen og Dansk Selskab for Akutme-
dicin (DASEM), som også er lagt ved 
brevet til sundhedsministeren. Ud over 
ovenstående støtter Dansk Selskab 
for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 

den lovændring, der vil gøre autorisati-
on til en realitet. Da det er Folketinget, 
der i sidste ende skal vedtage forslaget, 
er tilkendegivelserne fra politikerne et 
meget vigtigt skridt på vejen hen mod 
at lykkes med projektet.

Hvad så nu?
Forslaget ligger i skrivende stund stadig 
på sundhedsministerens bord. Hvis 
hun og hendes embedsmænd finder 
forslaget relevant, vil det blive sendt i 
officiel høring hos relevante interessen-
ter, hvorefter det forhåbentlig vil blive 
fremsat som forslag i Folketinget. Hvis 
Sundhedsministeren ikke vil fremsætte 
forslaget, er der mulighed for, at et 
eller flere folketingsmedlemmer kan 
gøre det. 

Uanset hvem, der fremsætter forslaget 
skal folketingspolitikerne have mu-
lighed for at sætte sig ind i, hvad det 
drejer sig om. Derfor har vi bedt om 
foretræde for Folketingets sundheds-
udvalg i det nye år, hvor udvalget kan 
få mulighed for at stille uddybende 
spørgsmål. 

Bliver forslaget fremsat skal det i øvrigt 
behandles tre gange i Folketinget, så 
man sikrer, at den endelige lov er gen-
nemarbejdet. 
 
Målet er således, at forslaget når hele 
vejen igennem Folketinget, hvor det 
forhåbentlig bliver vedtaget, så vi får 
ambulancepersonalet officielt aner-
kendt som en integreret del af det 
samlede sundhedsvæsen.
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