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Svar på spørgsmål 2 (Alm. del) 02-11-2016 

I brev af 5. oktober 2016 har udvalget efter ønske fra Mattias Tesfaye (S) 

stillet mig følgende spørgsmål: 

 

Spørgsmål 2: 

”Vil ministeren – evt. med bidrag fra sundheds- og ældreministeren - 

give en status på regeringens overvejelser omkring uddannelserne til am-

bulanceassistent, ambulancebehandler og paramediciner i forlængelse af 

notat af 28. april 2015 sendt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fra 

TUR – Brancheudvalget for ambulance og redning (vedlagt) samt hørin-

gen om den præhospitale indsats i Folketingets Sundheds- og Forebyg-

gelsesudvalg 19/1-15. 

(http://www.ft.dk/folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/udv

alg/sundhedsudvalget/nyheder/2015/01/praehospital.aspx). ” 

 

Svar: 

På baggrund af TURs ansøgning af 28. april 2015 har ministeriet i længe-

re tid været i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Re-

gioner for at afdække muligheder for en sammenlægning af ambulance-

assistent og ambulancebehandleruddannelsen.  

 

Det er afgørende for regeringen, at uddannelserne imødekommer ar-

bejdsmarkedets behov og har en høj kvalitet både i forhold til det køre-

tekniske og det sundhedsfaglige indhold.  

 

Jeg har senest sammen med sundheds- og ældreminister Sophie Løhde 

afholdt et møde med Bent Hansen, regionsrådsformand i Region 

Midtjylland og formand for Danske Regioner, samt Jens Stenbæk regi-

onsrådsformand i Region Sjælland og næstformand for Danske Regio-

ner. 
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Resultatet af mødet blev, at der er opbakning til en sammenlægning af de 

to uddannelser. Jeg vil derfor bede det faglige udvalg kigge på indholdet i 

en ny sammenlagt uddannelse, således at det sikres, at uddannelsen sam-

let imødekommer arbejdsmarkedets behov. 

 

For så vidt angår paramedicineruddannelsen er denne ikke medtaget i 

overvejelserne om ændringer i uddannelsen på nuværende tidspunkt. 

Overvejelser herom vil afvente sammenlægningen af assistent og be-

handleruddannelserne. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ellen Trane Nørby 


