
Om KORA
KORA er Det Nationale Institut 
for Kommuners og Regioners 
Analyse og Forskning. Instituttet 
laver analyser og forskning in-
denfor for de centrale regionale 
og kommunale sektorområder, 
og deres mål er at bidrage med 
viden, som kan fremme kvalitets-
udvikling samt bedre ressour-
ceanvendelse og styring af den 
offentlige sektor.
KORA har tidligere lavet en 
undersøgelse for RUS af pris 
og effekt af forskellige kom-
ponenter i det præhospitale 
beredskab. Den efterfølgende 
rapport Præhospital indsats – 
hvem redder dig? kan hentes på 
RUS’ hjemmeside: www.3frus.dk 
under ”rapporter”.
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I RUS er vi fortalere for evidensbaseret 
viden. Vi kan have personlige erfa-
ringer og fornemmelser for, hvad der 
foregår, men hvis vi virkelig skal rykke 
ved tingene, er vi afhængige af, at de 
undersøges over en bred kam og til 
bunds. 

RUS’ fokus på udbud
Et af RUS’ store fokusområder lige nu 
er, hvordan udbud påvirker reddernes 
arbejdsvilkår. Hvad enten det gælder 
brand og redning, sygetransport eller 
ambulanceberedskabet, påvirkes jeres 
hverdag af de ændringer og tilpasnin-
ger, der sker hver gang et nyt udbud 
skal formes, udbydes og gennemføres. 

Vi mangler viden om, hvordan man 
effektivt tilrettelægger udbud, så vi 
sikrer fair konkurrence, ordentlige 
arbejdsforhold og kvalitet i opga-
veløsningen. BIOS-sagen, og den 
efterfølgende hjemtagelse af ambu-
lancedriften i Region Syddanmark, har 
sat udbud på dagsordenen – både i 
medierne og på den politiske scene. 
RUS vil derfor benytte det momentum 
til at samle op– og sætte fokus på de 
erfaringer, man har gjort sig siden 
sidste udbud, så vi sikrer, at den næste 
runde af udbud ikke gentager forti-
dens fejl.

KORA undersøger 
udbud for RUS

tens temaer og resultater op til debat 
med relevante politikere og eksperter. 
Debatten fi nder sted i Meningsministe-
riet på havnen i Allinge, lørdag den 17. 
juni fra 11.30 til 12.30.

Derfor har RUS bedt KORA om at 
lave en undersøgelse, der bl.a. gen-
nemgår erfaringerne fra de fem 
regioner og sætter fokus på, hvordan 
vi får mere kvalitet ind i udbuddene, 
hvad enten det gælder mulighed for 
at afprøve nye vagtformer, krav om 
elektroniske bårer, videreuddannelse 
eller optag af elever.

Regionernes ansvar
De senere år har medført en øget in-
teresse for at inddrage nye aktører på 
markedet for ambulancedrift. Samtidig 
har regionerne hjemtaget dele af det 
organisatoriske ansvar, blandt andet i 
forbindelse med disponering. 

Det har i nogle tilfælde haft den 
konsekvens, at opgaverne er blevet 
meget detaljeret beskrevet i udbuds-
materialerne. Resultatet har været, at 
leverandørerne kun kan konkurrere 
på, hvordan man tilrettelægger de be-
skrevne opgaver på den driftsmæssigt 
mest effektive måde. Det begrænser 
leverandørernes og reddernes mulig-
hed for at tænke nyt og prøve ting af 
lokalt, og det lægger et større ansvar 
for udvikling og innovation over på 
regionerne.

Derfor er der en stor og vigtig op-
gave for politikere og embedsfolk ude 
i regionerne i at lave udbudsmateria-
ler, der på den ene side fremtidssikrer 
ambulancedriften i forhold til den tek-
nologiske og sundhedsfaglige udvik-
ling, og som samtidig giver rum til at 
tænke anderledes og tilpasse driften 
til de lokale forhold og udvikling rundt 
omkring på stationerne. I RUS vil vi i 
hvert fald kæmpe for, at fremtidens 
udbud ikke er baseret på laveste fæl-
lesnævner men på bedste kvalitet.

Debat om fremtidens udbud 
på Folkemødet
KORA-undersøgelsen, og den tilhøren-
de rapport, ventes klar inden Folkemø-
det i juni 2017, hvor RUS tager rappor-
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