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Sundheds- og Ældreministeriets bemærkninger i relation til jeres
høringssvar vedr. gebyr for autorisation som ambulancebehandler og
registrering som paramediciner
Kære FOA og Reddernes Udviklingssekretariat (3F Transportgruppen)
I anledning af høringen over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 241 af 11.
marts 2010 om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner, har I bemærket, at I
finder gebyret for autorisation af ambulancebehandlere og registrering som paramediciner
uacceptabelt sammenlignet med øvrige autoriserede faggrupper.
Sundheds- og Ældreministeriet skal bemærke, at gebyrerne for autorisation og registrering
er fastsat med henblik på at kunne dække de faktiske udgifter forbundet med
autorisationsopgaverne i Styrelsen for Patientsikkerhed.
Gebyrstrukturen er beskrevet i lovforslagets bemærkninger, hvor følgende bl.a. fremgår:
”Personer, der ønsker at opnå autorisation som ambulancebehandler, vil skulle indgive
en ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed. De pågældende vil skulle betale et
engangsgebyr ved meddelelse af autorisation. I perioden 1. juli 2019 – 30. juni 2021 vil
autorisationsgebyret udgøre 1.155 kr. Fra 2022 vil gebyrerne falde, indtil gebyret når et
permanent niveau i 2026, hvor gebyret vil udgøre 273 kr.
Det bemærkes i den forbindelse, at Sundheds- og Ældreministeriet påtænker at
gennemføre en større analyse af autorisationsområdet i løbet af 2018. Analysen ventes
at munde ud i en justering af gebyrerne på autorisationsområdet.
Personer, der har autorisation som ambulancebehandler, og som ønsker særlig
tilladelse til at betegne sig som ambulancebehandler med særlig kompetence og
paramediciner vil ligeledes skulle indgive en ansøgning til Styrelsen for
Patientsikkerhed.
De pågældende vil skulle betale et engangsgebyr ved meddelelse af tilladelse. I
perioden 1. juli 2019 – 30. juni 2021 vil gebyret udgøre 1.380 kr. Fra 2022 vil gebyrerne
falde, indtil gebyret når et permanent niveau i 2026, hvor gebyret vil udgøre 310 kr.”
Ministeriet skal – henset til jeres høringssvar – gøre opmærksom på, at den i lovforslaget
beskrevne gebyrstruktur med faldene gebyrer fortsat er gældende. Således vil gebyrerne
begynde at falde fra 2022 og efter udløbet af en overgangsperiode, der strækker sig frem til
2026, vil gebyrerne være på niveau med de gebyrer, der gælder for f.eks. social- og
sundhedsassistenter.
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I jeres høringssvar henleder i opmærksomheden på, at det kan forekomme uklart, hvad
gebyrernes størrelse er i perioden fra 30. juni 2021 til 2022. Gebyrerne falder imidlertid først
fra 2022, hvorfor gebyrerne vil være hhv. 1.155 kr. og 1.380 kr. frem til udgangen af 2021.
Ministeriet vil udstede en ændringsbekendtgørelse i den forbindelse, medmindre der er
vedtaget andre gebyrer som følge af gebyranalysen. Ministeriet kan i øvrigt oplyse om, at
analysen af gebyrerne på autorisationsområdet fortsat pågår, og at resultaterne af analysen
derfor endnu ikke foreligger.
Om baggrunden for faldet i gebyret kan ministeriet oplyse, at der i overgangsperioden vil
være etableringsomkostninger samt en overvægt af sager fra personer, som kræver
manuel sagsbehandling og et større ressourcetræk, idet styrelsen skal indhente og
behandle deres uddannelsesoplysninger. Faldet i omkostninger skal derfor ses i lyset
af, at etableringsomkostningerne bortfalder, og at det efter overgangsperioden vil
være nyuddannede ambulancebehandlere, der skal autoriseres, hvilket foregår
automatisk ud fra lister fra de pågældende uddannelsesinstitutioner. De faldende
gebyrer har således netop til formål at tilgodese en smidig overgang.
Afslutningsvis skal ministeriet oplyse, at ændringsbekendtgørelsen er trådt i kraft den 28.
august 2019. Bekendtgørelsen kan findes her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210075

Med venlig hilsen

Camilla Lerager Andersen
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