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Høringssvar fra 3F vedrørende udkast til bekendtgørelse om planlæg-

ning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab 

 

Vi sætter pris på de præciseringer, som følger af udkastet til bekendtgørelsen 

og særligt, at det præhospitale nævnes som et selvstændigt og vitalt område 

til det samlede sundhedsberedskab. 

 

Vi hæfter os ved, at det ikke længere vil være sådan, at operatører indgår i 

sundhedsberedskabs- og præhospital udvalget. Dette behøver ikke betyde 

udfordringer, men det giver os anledning til at pointere, at vi mener, at en 

tæt dialog og et solidt samarbejde mellem de strategiske, taktiske og opera-

tionelle led i sundhedsberedskabet, og særligt det præhospitale beredskab, er 

afgørende.  

Vi mener derfor, at det operationelle niveau bør inddrages i beslutningspro-

cesser, også når de er strategiske og politiske. Vi mener, at en inddragelse af 

det operationelle niveau kan bidrage til sikring af effekt og kvalitet i bered-

skabet. Samtidig kan det operationelle niveau med praksiserfaring og indsigt 

i de faktiske arbejdsprocesser bidrage aktivt til en styrket innovation og ud-

vikling – også når det gælder planlægning og evaluering.  

 

Vi ser derfor, at det kan være til god gavn at inddrage operatører, såvel som 

de relevante faglige organisationer, i alle planlægnings- og evalueringsfaser. 

En sådan inddragelse vil styrke forbindelsen mellem de strategiske og opera-

tionelle niveauer, til gavn for en planlægning, der sikrer kvalitet, effekt og 

udvikling, inden for en given økonomisk ramme. Dette kunne med fordel ind-

arbejdes i bekendtgørelsen. 

 

I forhold til § 11-17, mener vi i særlig grad, at der er grund til at inddrage 

det operationelle led. Regionsrådet kan eksempelvis hensigtsmæssigt ind-

drage de faglige organisationer og relevante operatører i koordinationen af 

sundhedsberedskabsplanen (§ stk. 3 og 4). En inddragelse af det operatio-

nelle kan styrke de i § 14+14 beskrevne planer for beredskaber og opgave-

løsningen. § 16, stk. 2, giver anledning til, at vi bemærker, at det vil være 

hensigtsmæssigt, at Regionsrådet forpligtes til at høre og inddrage det opera-

tionelle led.  
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I 3F mener vi, at det er vigtigt, at den kommende bekendtgørelse giver rum 

til regionale forskelle, når det kommer til bl.a. delegation. Vi er derfor posi-

tive over for, at der i udkastets § 17 er en beskrivelse af sundhedsberedska-

bets leders og regionens opgaver i forhold til et højt sundhedsfagligt niveau i 

indsatsen, som ikke sætter begrænsninger i forhold til regionale forsøgsord-

ninger og dermed udvikling af det præhospitale beredskab.   

 

3F ser frem til en bekendtgørelse, som vil fremtidssikre kvaliteten i sund-

hedsberedskabet, herunder på det præhospitale område.  

 

 

Venlig hilsen 
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