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Kære Rune Rasmussen
Tak for din henvendelse af 22. november 2018 om sprogkrav i forbindelse med den
forventede kommende autorisationsordning for ambulancebehandlere og den
supplerende registrering af paramedicinere.
Det er vigtigt for mig at understrege, at den kommende autorisationsordning for
ambulancebehandlere ikke ændrer på arbejdsgiverens og driftsherrens forpligtelse til
altid at sikre sig, at de ansatte har de fornødne sproglige kompetencer.
For det er faktisk sådan, at regionsråd, kommunalbestyrelser og private virksomheder
som driftsherrer og arbejdsgivere allerede i dag har et selvstændigt ansvar for at
sikre, at de ansatte har de nødvendige faglige såvel som sproglige kompetencer.
Og denne forpligtelse gælder uanset, om der stilles krav om sprogkundskaber i
forbindelse med meddelelse af autorisation eller ej, og vil ikke mindst gælde i forhold
til ambulancepersonalet. For som du selv skriver, er der tale om et erhverv, hvor
hurtig, god og sikker kommunikation med mange forskellige aktører er med til at
sikre patienters sikkerhed i forbindelse med kritisk behandling.
Men med lovforslaget går vi – helt generelt – også ind og understreger driftsherrens
ansvar for at sikre, at der er de rette rammer for varetagelsen af sundhedsfaglige
opgaver, herunder den præhospitale indsats. Det gælder bl.a. i forhold til at sikre, at
personalet har de nødvendige kvalifikationer.
Med autorisationsordningen vil der – ved siden af arbejdsgiverens og driftsherrens
forpligtelse – desuden blive stillet sprogkrav i forbindelse med meddelelse af
autorisation til ansøgere, der ikke er EU/EØS-statsborgere, eller som er uddannet i et
land uden for EU/EØS. Der vil derimod ikke blive stillet krav til danske
sprogfærdigheder forud for meddelelse af autorisation, hvis ansøger er EU/EØSstatsborgere og uddannet inden for EU/EØS. Denne retsstilling svarer til det, der
gælder for samtlige af de andre autoriserede faggrupper, herunder f.eks. læger.
Jeg kan oplyse, at reglerne for EU- og EØS-statsborgere bygger på et princip om
gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalitikationer, som er knæsat i EU’s
anerkendelsesdirektiv1.
Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby

Direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer som ændret ved
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2013/55/EU.
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