Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
(Sendt pr. e-mail til: euteko@stukuvm.dk)

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) indstilling om udbud af erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler
Undervisningsministeriet har oplyst REU, at ministeriet pt. gennemfører
en udbudsrunde for den nye erhvervsuddannelse til ambulancebehandler.
Ved ansøgningsrundens afslutning den 5. marts 2018 har ministeriet oplyst at have modtaget ansøgninger fra følgende 6 institutioner, der alle
søger om udbud af uddannelsen – både til grundforløbets 2. del og til
hovedforløbet:
• Rybners
• SOSU Østjylland
• SOSU Nord
• ZBC
• SOSU Nykøbing F
• ES Nord
Ministeriet har ved brev af 8. marts 2018 fremsendt de modtagne ansøgninger om godkendelse til at udbyde henholdsvis grundforløbets 2. del
og hovedforløbet i høring hos REU, jf. § 18 i lov om erhvervsuddannelser, med henblik på afgivelse af indstilling om hver enkelt ansøgning.
Fristen for rådets indstillinger er mandag den 14. maj 2018.
REU har på den baggrund den 9. marts 2018 anmodet det faglige udvalg
(TUR) om en udtalelse til det modtagne ansøgningsmateriale. Det faglige
udvalg har afgivet udtalelse den 5. april 2018 (vedlagt). Det faglige udvalgs udtalelser i forhold til de enkelte ansøgninger, herunder begrundelser for afslag, fremgår nærmere af vedlagte Excel-ark.
REU behandlede på den baggrund sagen på rådets møde den 4. maj
2018, og på baggrund af TURs udtalelse af 5. april 2018, jf. ovenfor, indstiller rådet, at ansøgningerne fra Rybners og Erhvervsskolen Nordsjælland til udbud af henholdsvis grundforløbets 2. del og hovedforløbet
imødekommes.
Indstillingen er begrundet i det forventede elevgrundlag på uddannelsen i
forhold til skabelsen af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer. På denne baggrund vurderes der på uddannelsen at
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være grundlag for to udbydere placeret geografisk dækkende i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. REU indstiller endvidere de to skoler til godkendelse på baggrund af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige
uddannelsesmiljøer opbygget over en årrække og med solide fundamenter mht. udstyr, materiel, lærerkompetencer og stærke samarbejdsrelationer med sundhedsfaglige uddannelsesmiljøer, jf. nævnte udtalelse fra
TUR.
Danske SOSU-skoler har fremhævet, at aktivitetsudviklingen må forventes at give grundlag for et tredje udbudssted (bl.a. pga. opkvalificering af
uddannede ambulanceassistenter til ambulancebehandlere), og peger på
denne baggrund på SOSU Nords ansøgning – både på baggrund af en
hensigtsmæssig geografisk placering i forhold til de øvrige udbud, der
indstilles til godkendelse, og på baggrund af institutionens mangeårige
efter- og videreuddannelsesaktivitet på området.
På denne baggrund tilkendegiver REU, at rådet er åbent overfor at drøfte mulighederne for at øge antallet af udbydere udover de to nævnte institutioner, som rådet indstiller til godkendelse, hvis der fremadrettet
viser sig aktivitetsmæssigt grundlag herfor.
REUs indstilling i forhold til de enkelte ansøgninger, herunder begrundelser for indstilling om afslag, fremgår nærmere af vedlagte Excel-ark.
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