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Region Hovedstadens indstilling til udbud af uddannelsen ambulancebehandler

Undervisningsministeriet har ved brev af 12. januar 2018 anmodet regionsrådet i
Region Hovedstaden om at modtage rådets indstilling i forhold til stedlig placering
af udbud af uddannelsen ambulancebehandler, senest den 14. maj 2018.
Region Hovedstaden takker på denne baggrund for modtagelse af høringen vedrørende udbudsplacering af erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler.
Region Hovedstaden har afgivet sin indstilling til ministeriet om placering af erhvervsuddannelsen ambulancebehandler. Regionen indstiller følgende:
•

at udbuddet til grundforløbets 2. del på erhvervsuddannelsen ambulancebehandler placeres på Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord).

Region Hovedstaden vurderer med denne indstilling, at udbuddet på Esnord vil
leve op til de af Undervisningsministeriets opstillede kriterier for det nye udbud og
følge udviklingen i den præhospitale opgave. Udbuddet vil være fagligt bæredygtigt med et kvalitativt forsvarligt uddannelsesmiljø under hensyn til efterspørgsel,
og afslutningsvis bidrager det til opfyldelsen af de fire klare reformmål, jf. Aftale
om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (2014).
Med Esnord’s tidligere erfaring med redderuddannelsen suppleret af Professionshøjskolen UCC’s sygeplejerskeuddannelse, har uddannelsesinstitutionerne i Region Hovedstaden allerede den nødvendige faglige tyngde på ambulanceområdet.
Uddannelsesinstitutionerne er allerede etableret, professionelle og har mange års
erfaring på området på henholdsvis skole- og praktikdelen. Der er opbygget faciliteter, udstyr og viden på området, som sikrer kvalitet og et fagligt bæredygtigt uddannelses- og læringsmiljø. Ved placering af ambulancebehandleruddannelsen i
Region Hovedstaden vil det derudover være forholdsvis nemt at bringe erhvervsaktive specialister på højt niveau ind fra andre specialer (politi, brand, psykiatri,
akutlæger samt paramediciner fra relevante områder).
Region Hovedstaden er, målt på antal indbyggere, Danmarks største region med
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lidt over 1,8 mio. indbyggere. Dertil skal lægges de mange besøgende og turister
fra ind- og udland. Den store koncentration af borgere sætter store krav og efterspørgsel på sundhedsfaglig personel. Med 165.774 akutte kørsler i 2017 (154.386 i
2016) og syv hospitaler, er regionen stor aftager af sundhedsydelser på flere niveauer, herunder ambulancedriften, som kræver den bedst mulige faglige kapacitet
og kvalitet. Der er derfor stort behov og efterspørgsel på uddannet personel til ambulancedriften i Region Hovedstaden.
Elevgrundlaget og optaget er ligeledes stort i Region Hovedstaden. Den nuværende ambulancebehandleruddannelse udbydes af Danske Regioner ved Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) i den østlige del af
Danmark. På CAMES er der i årene 2016, 2017 og 2018 gennemført og planlagt
ambulancebehandler hold for i alt 102 kursister fra Region Hovedstaden, fordelt på
hhv. Falck og Hovedstadens Beredskab. Det svarer til, at ca. halvdelen af deltagerne er fra Region Hovedstaden, mens de resterende er fra Region Sjælland og
Region Syddanmark. Erhvervsskolen Nordsjælland har på den nuværende redderuddannelse 43 elever i gang på grundforløbets 2. del og 160 elever i gang på hovedforløbet. Dette tal inkluderer også elever fra Region Sjælland. Region Hovedstaden har på nuværende tidspunkt 98 elever i gang på redderuddannelsen, i regi af
Hovedstadens Beredskab og Falck.
Der er derfor flere højvægtende grunde til, at et kommende udbud af grundforløbets 2. del på ambulancebehandleruddannelsen skal placeres i Region Hovedstaden. Behovet og efterspørgslen på sundhedsfaglig personel og færdiguddannede
elever i regionen er høj. Samtidig er elevoptaget stort og den faglige kvalitet høj på
transport- og sundhedsområdet i regionen.
Region Hovedstaden ser den geografiske placering af erhvervsuddannelserne som
et vigtigt element i virkeliggørelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategis
målsætning om flere og dygtigere faglærte, der kan opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft.

Med venlig hilsen

Diana Arsovic Nielsen
Direktør, Center for Regional Udvikling
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