PRESSEMEDDELELSE
SOSU Nord
Aalborg, den 15. marts 2016

Ambulanceredder-uddannelsen
på vej til Nordjylland
SOSU Nord i Aalborg ansøger nu Undervisningsministeriet om godkendelse til at udbyde
ambulanceredder-uddannelsen. Uddannelsen vil styrke regionen som sundhedsfagligt uddannelsessted
og øge udbuddet af statslige arbejdspladser.
Reformen af erhvervsuddannelserne indebærer også, at der gennemføres en udbudsrunde hvor
erhvervsskolerne skal søge om fortsat ret til at udbyde de uddannelser, de har og ønsker fremover.
Ansøgningsfristen er netop overstået, og som et nyt tiltag har SOSU Nord en udbudsansøgning på vej, hvor
man søger om at få redder-uddannelsen til Aalborg. Elever på redder-uddannelsen kan vælge mellem to
mulige specialiseringer, nemlig ambulanceassistent eller autohjælp. SOSU Nord samarbejder med AMU
Nordjylland og Tech College Aalborg om uddannelsen, så både de sundhedsfaglige, transportfaglige og
tekniske dele af uddannelsen tilgodeses bedst muligt.
Sidste gang, det var muligt at byde ind på erhvervsuddannelserne, var i 2008.
Redder-uddannelsen er en erhvervsuddannelse, som er kompetencegivende i sig selv, men som kombineret med 1,5 års relevant erfaring som ambulanceassistent – kan være adgangsbilletten til
ambulancebehandler-uddannelsen, som allerede i dag udbydes af SOSU Nord. Endelig er paramedicineruddannelsen, som udbydes på UCN, sidste step på rejsen til en specialisering inden for det, der
sundhedsfagligt kaldes det ”præhospitale beredskab”.
Det præhospitale område har gennem tiden gennemløbet en markant udvikling fra groft sagt at være
primært en transportopgave til i stigende grad at være en integreret del af behandlingen og en
forberedende, akut behandling, der går forud for den mere specialiserede behandling på hospitalet.
Centraliseringen af landets sygehuse og den demografiske udvikling med flere ældre er faktorer, der
forstærker denne tendens. Ifølge Danmarks Statistik vil andelen af borgere i Region Nordjylland i
aldersgruppen 65+ stige med 15 % frem mod 2025. Derfor giver det mening, at uddannelsen fremadrettet
forankres i et sundhedsfagligt regi, som det, der kan tilbydes på SOSU Nord, hvor reddereleverne fra
uddannelsesstart kan trænes i kommunikation og samarbejde med andre sundhedsprofessionelle.
Af disse grunde er det logisk, at uddannelserne til både ambulanceredder og ambulancebehandler i
fremtiden ligger i regi af den nordjyske social- og sundhedsskole:
- Det giver rigtig god mening, at der er adgang til det, man kan kalde en fuld ambulanceuddannelsespakke
på nordjyske uddannelsesinstitutioner. Endelig er det jo bare en rigtig god nyhed for Nordjylland, når der
kommer en ny uddannelse hertil, fordi det betyder nye borgere og nye arbejdspladser til landsdelen, siger
konstitueret direktør for SOSU Nord, Lene Kvist. - Vi har arbejdet frem mod det her gennem en længere
årrække, og det er derfor med meget stor glæde og forventning, at vi netop har sendt vores ansøgning af
sted.
Redder-uddannelsen består af et grundforløb (GF1 og/eller GF2 afhængigt af ansøgers alder og
eksisterende uddannelsesniveau) samt et hovedforløb. Da SOSU Nord allerede udbyder et GF1 under
overskriften ”Sundhed, Omsorg og Pædagogik” ansøges der rent teknisk alene om at udbyde GF2 Redder

og hovedforløbet Redder. Samlet forventer SOSU Nord en søgning på ca. 150 elever årligt til de to forløb. i
forvejen uddanner SOSU Nord mellem 50 og 100 ambulancebehandlere om året.
Der er et stykke vej endnu, før ansøgningerne er færdigbehandlet. I første omgang skal Region Nordjylland
og det faglige udvalg for redderuddannelsen, TUR (Transporterhvervets Uddannelser), udarbejde en
indstilling, dernæst skal REU (Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser) behandle denne
og udarbejde en endelig indstilling til Undervisningsministeriet. Den endelige afgørelse forventes først til
efteråret 2016.
Fakta om grundlaget for ansøgningen:
SOSU Nord uddanner i dag ambulancebehandlere, jf. Bekendtgørelse nr. 1150 af 6/12 2011 om planlægning
af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.
Ambulancebehandleruddannelsen er for nuværende en overbygning på Redderuddannelsen – specialet
som ambulanceassistent. Det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser har indstillet til
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, at den nuværende Redderuddannelse – specialet som
ambulanceassistent revideres og udvides, så det fremtidige slutniveau bliver ambulancebehandler. SOSU
Nord har siden 2001 uddannet omkring 1.200 ambulancebehandlere og dækker Fyn og Jylland i forhold til
denne uddannelsesopgave.
I dag udbydes redderuddannelsen af Rybners Tekniske Skole i Esbjerg, og Erhvervsskolen Nordsjælland.
SOSUNord mener, at der er grundlag for at udvide antallet af udbudssteder af redderuddannelsen i
Danmark fra 2 til 3, dette grundet:
•
•
•

Folketingets beslutning om øgede uddannelseskrav til ambulancekørsel uden for det præhospitale
område
Hævelse af slutkompetenceniveauet i erhvervsuddannelsen, og det nuværende behov for at øge
antallet af uddannede ambulancebehandlere generelt i hele landet
Alderssammensætningen på de aktive reddere i region Nordjylland. 25% af de 460 reddere er over
55 år og forventes at gå fra i løbet af de næste 7-10 år

SOSU Nord vil være et naturligt valg for et 3. udbudssted i forhold til en geografisk spredning af udbuddet
og qua skolens mangeårige erfaring og kapacitet, der er opbygget med uddannelsen af
ambulancebehandlere.
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