
På det seneste i Reddernes Udviklingssekretariat …
•	 Har	vi	deltaget	i	arbejdet	med	Sund-

hedsstyrelsens anbefalinger på det 
akutte område. 

•	 Har	vi	udgivet	endnu	en	animations-
film – denne gang om brandmænde-
nes hverdag.

•	 Har	vi	fået	ny	formand	i	RUS:	For-
handlingssekretær og Næstformand 
for Transportgruppen, Flemming 
Overgaard. Flemming er uddannet 
redder og har i længere tid vare-
taget området omkring assistance, 
hvorfor området ikke er nyt for ham. 

•	 Arbejder	vi	på	et	nyt	projekt	”Med-
lemsanalyse – Hjælp RUS med at 
udvikle dit fag”. 

 Projektet går kort fortalt ud på, at vi 
har brug for dine input til hvilke ud-
viklingsområder, RUS skal prioritere 
at arbejde intensivt med på ambu-
lanceområdet de kommende år. Vi 
har en ambition om at inddrage dig 
så meget som muligt i udviklings-
arbejdet, og dét håber vi, at du vil 
hjælpe os med. Derfor har vi indgået 
samarbejde med Analyse Danmark 
om at sende et spørgeskema ud til 
alle 3F medlemmer, der arbejder in-
denfor ambulanceområdet. Spørgs-
målene vil fokusere på uddannelse, 
faglig kompetence og udvikling med 
udgangspunkt i de ønsker, du har 
for dit fag. 

Men inden vi går i gang, vil vi gerne 
sikre, at spørgeskemaet kommer ud til 
så mange medlemmer som muligt. 

Derfor vil vi opfordre dig til at opdate-
re dine oplysninger på mit.3f.dk inden 
årsskiftet: 

 Vær opmærksom på, at du som 
medlem kun får tilsendt spørgeske-
maundersøgelsen, hvis:  

	 •	 Du	står	som	aktiv	i	ambulancetje-
nesten i 3Fs system 

	 •	 Du	har	sagt	ja	tak	til,	at	3F	må	
kontakte dig 

	 •	Du har opdateret dine kontaktop-
lysninger (mobilnummer og e-mail) 
dine oplysninger på mit.3f.dk/ 

 Din lokale 3F afdeling kan altid 
hjælpe dig med at sikre, at dine kon-
taktoplysninger er opdaterede og at 
du står i den rette faggruppe.  

Medlemsundersøgelsen på ambulance-
området er et pilotprojekt i Reddernes 
Udviklingssekretariat. Efter gennem-
førsel af pilotprojektet vil sekretaria-
tets bestyrelse afgøre om medlemsana-
lyser i fremtiden skal indgå som en fast 
driftsopgave på alle fagområderne i 
RUS (ambulance-, brand-, autohjælps- 
og sygetransportområdet.)

•	 Har	vores	projekt	om	autorisation	af	
ambulancebehandlere resulteret i et 
officielt lovforslag fra Sundheds- og 
Ældreministeriet:  
"En autorisation er et bevis for en 
sundhedsfaglig uddannelse, og auto-
risationen giver både ansvar, rettig-
heder og pligter i udførelsen af den 
faglige virksomhed. Formålet med at 
indføre en autorisations- ordning er 
således at styrke patientsikkerheden 
og fremme kvaliteten af sundheds-
væsenets ydelser." (Sundheds- og 
Ældreministeriets overvejelser 2.1.2) 

Hvis lovforslaget vedtages, betyder det 
følgende: 
•	 Der	knyttes	en	autorisation	til	ambu-

lancebehandleruddannelsen
•	 Der	knyttes	en	registrering	til	hver-

vet som ambulancebehandler med 
særlig kompetence (paramediciner)

•	 Titelbeskyttelse:	Som	det	er	nu,	kan	
alle uanset uddannelsesbaggrund 
kalde sig ambulancebehandler eller 
paramediciner. Hvis lovforslaget 
vedtages, er begge titler beskyttede: 
Det vil sige, at kun autoriserede og 
registrerede personer må anvende 
titlerne. 
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Kontaktdata: 

Maja Broløs
Sundhedspolitisk 
specialkonsulent

Tlf. 23 98 64 25
maja.brolos@3f.dk

•	 Der	indføres	en	overgangsordning:	
Det er muligt at virke som ambulan-
cebehandler og paramediciner uden 
autorisation indtil 30. juni 2024, 
hvorefter titlerne er beskyttede.

•	 Gennemsigtighed	på	det	præhospi-
tale område: Ingen vil kunne så tvivl 
om, hvorvidt du besidder det rette 
uddannelsesniveau og kompetencer 
for at virke som ambulancebehand-
ler og paramediciner.

•	Myndighederne	anerkender	Dan-
marks ambulance-behandlere og 
paramedicinere som sundhedsfag-
ligt personale/faggruppe. 

Lovforslaget er behandlet første 
gang i Folketinget, og der var 
bred politisk opbakning til forsla-
get. Næste skridt er behandling i 
Folketingets sundhedsudvalg. 
Læs hele lovforslaget her: 
https://www.ft.dk/…/lovforslag/
l63/20181_l63_som_fremsat.pdf

Du kan læse mere om den officielle 
proces, som et lovforslag skal igennem 
her: https://www.ft.dk/…/folk…/lovgiv-
ningsprocessen-i-folketinget

Har du spørgsmål, gode idéer eller in-
put til udviklingsarbejdet, så ring eller 
skriv til os – vi er til for dig. 

Mange hilsner 
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