
Her kan vi afsløre nogle af rapportens konklusioner, som 

identificerer en række tendenser, der præger de præhospi-

tale udbud i begyndelsen af 2020’erne. Udover, at udbuds-

runder sætter redderne under et mentalt pres med tanker 

som: ”Mister jeg mit job? Hvad sker der med min løn? Får 

jeg min egen stilling, når jeg søger den igen eller skal jeg 

flytte station?” for blot at nævne de mest almindelige 

overvejelser, som redderne går og tumler, når der bliver sagt 

udbud, så konkluderer rapporten blandt andet følgende: 

Hjemtagelse dominerer det  
præhospitale område i 2020’erne 
Øverst på den præhospitale dagsordenen står hjemtagelse. 

Region Syddanmark satte gang i noget der minder om en 

landsdækkende bølge, da man i kølvandet på BIOS-skanda-

len hjemtog en stor del af ambulancetjenesten i regionen. 

Nu følger Region Midtjylland, Nordjylland og Sjælland trop 

og hjemtager ca halvdelen af hver regions ambulancetjene-

ste og liggende sygetransport. Derudover hjemtages også 

specialfunktioner som akutbiler og lignende.    

Regionerne begrunder den massive hjemtagelse, som et for-

søg på at skabe mere konkurrence på ambulancemarkedet 

i Danmark. Ideen er, at den del af ambulancetjenesten, som 

er hjemtaget skal måles op imod en privat leverandør, som 

er enten Falck eller Premed. 

Beredskabsmodellen afløser  
responstidsmodellen helt
Når den igangværende udbudsrunde er fuldt implemente-

ret om et par år, så er responstidsmodellen forsvundet fra 

Danmark. Regioner har valgt at bruge en beredskabsmodel, 

Tendenserne i de 
præhospitale udbud

Reddernes Udviklingssekretariat er i skrivende stund ved 

at lægge sidste hånd på rapporten om tendenserne i de 

præhospitale udbud. Rapporten forventes at være frisk 

fra tryk i begyndelsen af september 2021. 
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som kan sikre mere konkurrence på ambulancemarkedet i 

Danmark. Samtidig har regionerne også mere hånd i hanke 

med beredskabsdækningen. 

Beredskabsmodellen kan øge konkurrencen fordi mindre 

leverandører lettere kan byde ind på et konkret antal be-

redskaber. Men beredskabsmodellen rejser samtidig nogle 

faglige udfordringer fordi reddernes arbejdsdag disponeres 

af en tredjepart i forhold til overenskomsten, der angiver 

pauser og så videre. 

Færre udbud i fremtiden 
Fremtiden byder sandsynligvis på færre udbudsrunder. 

Region Sjælland, Midtjylland og Nordjylland har ændret 

periodeangivelsen i udbudsmaterialet, så kontrakten ikke 

udløber automatisk, men i stedet skal opsiges til bestemte 

datoer med et interval på fem eller seks år. Kun Region Ho-

vedstaden har holdt fast i en tidsbegrænset periode på seks 

år med mulighed for to gange tolv måneders forlængelse. 

Region Syddanmark afventer erfaringerne fra den igang-

værende udbudsrunde, inden man beslutter, hvad der skal 

ske med ambulancetjenesten og den liggende sygetransport 

efter 2025, hvor den nuværende aftale med Responce udlø-

ber. Responce dækker Trekantområdet og afløser løbende 

Ambulance Syd med beredskaber, når der er behov for det. 

Flere specifikationer i udbuds- 
materialet og mindre fleksibilitet 
Udbudsmaterialet indeholder væsentligt flere specifikatio-

ner end tidligere. Således vokser antallet af A4-sider, der 

beskriver de krævede specifikationer fra 15 i 2014 til 56 

A4-sider i 2021. 

For både leverandører og medarbejdere betyder de mar-

kant flere specifikationer i udbudsmaterialet mindre flek-

sibilitet - jo mere præcist opgaven beskrives, desto mindre 

rum er der for en fleksibel løsning. Dette kan have direkte 

indflydelse på reddernes arbejdsmiljø. Og det er en tosidet 

størrelse, hvor nogle af de tekniske specifikationer er med 

til at forbedre hverdagen og arbejdsmiljøet for redderne, 

er der andre specifikationer, som kan gøre arbejdsdagen 

mere besværlig.   

Fremtidens præhospital 
Når det gælder fremtiden, ser vi – ifølge rapporten – ind i 

en mere avancerede ambulancetjeneste, som vil virke som 

en fremskudt behandlingsenhed. Målet er at begrænse 

antallet af indlæggelser ved at præhospitalet gennemfø-

rer simple behandlinger og måske scanninger i patienter-

nes eget hjem. 

Derudover konkluderer rapporten blandt andet at der er 

et styrket samarbejde mellem regionerne, at der er uenig-

hed om Lov om virksomhedsoverdragelse gælder eller ej. 

Loven betyder en bedre beskyttelse af redderne, når udbud 

indtræffer, hvis den gælder. Men også, at der er mere fokus 

på uddannelse og efteruddannelse inden for både ambulan-

cetjenesten og den liggende sygetransport. 

Arbejdet med rapporten begyndte 1. februar 2020 og mere 

end 50 personer har bidraget til undersøgelsen. Rapporten 

skal indgå i RUS’ arbejde frem mod kommunal- og region-

rådsvalget i november måned. 

På Reddernes udviklingssekretariats hjemmeside – 3frus.dk 

– vil rapporten blive offentliggjort, så snart den er klar. Følg 

med i RUS’ nyhedsbrev, så får du besked om rapporten. 

Stiller du op til valget? 
Hvis du stiller op til kommunal- eller regionsrådsvalget, er 

medlem af 3F og ansat på en overenskomst, som er dækket 

af Reddernes Udviklingssekretariat indenfor ambulance, 

liggende sygetransport, siddende sygetransport, brand eller 

autohjælp, vil Reddernes Udviklingssekretariat gerne i kon-

takt med dig. Send en mail eller ring til RUS. 
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