
Værd at vide om autorisation
Vi modtager en del henvendelser om 

muligheden for at blive autoriseret, så 

derfor er der fokus på autorisation i 

denne måneds nyt fra Reddernes Ud-

viklingssekretariat.

Reddernes Udviklingssekretariat har i 

mange år arbejdet for en autorisation 

til ambulancebehandlere og ambulan-

cebehandlere med særlig kompetence 

(paramedicinere), og Folketinget vedtog 

den 27. november 2018, at ambulance-

behandlere og ambulancebehandlere 

med særlige kompetencer (paramedici-

nere) kan blive autoriserede.

Hvad er en autorisation?
En autorisation er bevis for sundheds-

faglig uddannelse. Autorisationen giver 

både ansvar, rettigheder og pligter i 

udførelsen af faglig virksomhed. For-

målet med autorisationen er at styrke 

patientsikkerheden og fremme kvalite-

ten af sundhedsvæsenets ydelser.

Hvornår kan jeg 
søge autorisation?
Den nye lovgivning træder i kraft den 1. 

juli 2019, og derefter kan ambulancebe-

handlere og ambulancebehandlere med 

særlig kompetence (paramedicinere) 

søge Styrelsen for Patientsikkerhed om 

at blive autoriseret.

Beskyttet titel
Autorisation medfører en titelbeskyt-

telse, således vil man fremadrettet kun 

have ret til at kalde sig ambulancebe-

handler, hvis man har autorisation som 

ambulancebehandler. Ligeledes må en 

person ikke kalde sig ambulancebe-

handler med særlig kompetence (para-

mediciner) uden tilladelse fra Styrelsen 

for Patientsikkerhed.

Femårig overgangsordning 
Der bliver dog etableret en overgangs-

ordning fra 1. juli 2019 og frem til 30. 

juni 2024 for aktive ambulancebe-

handlere og paramedicinere. Du be-

høver derfor ikke at søge din autorisa-

tion fra første dag autorisationsloven 

træder i kraft. 

Pligter 
Ud over retten til at kalde sig ambu-

lancebehandler eller ambulancebe-

handler med særlig kompetence (para-

mediciner), så medfører autorisationen 

Af Nina Bach Ludvigsen, Sundhedspolitisk seniorkonsulent

I efteråret 2018 vedtog Folketinget den nye autorisationsordning for ambulancebehand-
lere og paramedicinere. (Foto: ft.dk).
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 om autorisation

Kontakt: 

Nina Bach Ludvigsen

Sundhedspolitisk  

seniorkonsulent

nina.ludvigsen@3f.dk

mobil 88 92 03 22

Du kan også læse mere på Reddernes 

Udviklingssekretariats hjemmeside, når 

der er nyt at fortælle om autorisation: 

www.rus3f.dk/autorisation 

en række pligter. Det er pligten til at 

udvise omhu og samvittighedsfuldhed, 

journalføringspligt, pligten til at del-

tage i tilsyn og pligten til at rapportere 

utilsigtede hændelser.

Hvordan søger jeg  
autorisation?
Du skal søge om at blive autoriseret på 

Styrelse for Patientsikkerheds hjem-

meside. Du kan både søge med en 

dansk uddannelse og med en uden-

landsk uddannelse, som er anerkendt 

af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du 

skal sende eksamensbevis, CV, hvor ud-

dannelse og erhvervserfaring fremgår 

i kronologisk orden, samt yderligere 

oplysninger, som du mener, kan have 

betydning for vurderingen af dine ud-

dannelseskvalifikationer. Søger du på 

baggrund af en udenlandsk ud- 

dannelse skal du også sende et  

anerkendelsesbrev fra Styrelsen for 

Patientsikkerhed.

Hvis du vil vide mere
Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder 

i øjeblikket med implementerings-

processen og vil i løbet af foråret 

melde noget ud på deres hjemmeside: 

https://stps.dk/da/sundhedsprofessio-

nelle-og-myndigheder/autorisation/
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