
 

           

                                                                                   

         Den 16. september 2021 

Høringssvar ifm. beredskabsplan og beredskabspolitik for Region Syddanmark.     

Tak for muligheden for at kommentere på høringsudkast vedr. beredskabsplan og beredskabspolitik for 
Region Syddanmark.  

PLO-Syddanmark (PLO-Syd) vil indledningsvist gerne rose regionen for fortsat at arbejde med at skabe 
de bedst mulige rammer. I høringsudkastet beskrives, hvordan regionens eksisterende og fremtidige 
beredskabsopgaver skal løses for at sikre regionens borgere adgang til kerneydelser i krisesituationer. 
Desuden bygger Region Syddanmarks udkast til beredskabsplanen og beredskabspolitik på et ønske om, 
at tydeliggøre ansvaret og dermed styrke robustheden ved at opretholde, så normale funktioner som 
muligt, hvis en krise skulle opstå. 

Overordnet set mener PLO-Syd, at det en rigtig god plan og har få kommentarer:  

Ny lokalaftale om almen praktiserende lægers deltagelse  

Som det fremgår af høringsudkastet, er beredskabet i den primære sundhedssektor (kommuner og 
praksissektor) en vigtig del af sundhedsvæsnet, som i forbindelse med beredskabshændelser skal sikre 
videreførelse af de daglige opgaver, herunder indgang til sundhedsvæsnet og pleje.  

De overordnede opgaver omfatter følgende: 

• Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinære udskrevne patienter samt andre syge og 
smittede i eget hjem 

• Behandling af lettere tilskadekomne som aflastning af sygehusene (praksissektor) 
• Plejeopgaver i relation til særlige situationer som f.eks. ekstremt vejrlig, drikkevandsforurening 

mv.  
• Bistå regionen med opgaver i forbindelse med epidemi, f.eks. massevaccination  
• Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder evt. krisestøtte.”  

(s. 12, beredskabsplanen) 
 

Hvis patientens videre udredning og behandling skal varetages i almen praksis, vil det for en periode øge 
den samlede opgavemængde i almen praksis. Der er PLO-Syds opfattelse, at dette arbejde må omfattes 
af ny lokalaftale, så lægen honoreres for den tid rådgivningen vil vare – uanset om det er pr. telefon 
eller video. Derfor anbefaler PLO-Syd, at der bliver udarbejdet en regional aftale om almen 
praktiserende lægers deltagelse i Region Syddanmarks sundhedsberedskab. En sådan aftale er f.eks. 
indgået i Region Sjælland (jf. vedhæftede lokalaftale).  

PLO-Syd bidrager gerne til risiko- og sårbarhedsanalyse  

Det fremgår af høringsudkastet, at der efter udarbejdelse af risiko- og sårbarhedsanalyse for Region 
Syddanmark i 2020-2021 tilrettelægges en øvelsesplan, så der bliver lavet øvelser for alle Region 
Syddanmarks hovedrisici og -sårbarheder, hvor der ikke for nylig har været beredskabshændelser.  

Dette initiativ vil PLO-Syd gerne understøtte, og PLO-Syd ønsker derfor at blive inddraget i 
planlægningen, og bidrager gerne i det omfang, som det er muligt. Ligesom PLO-Syd også gerne vil  

 



 
 

 

 

 

inddrages i udarbejdelse af en skabelon for evaluering af hændelser/øvelser i Region Syddanmark, hvis 
det har relevans for almen praksis. 

PLO-Syd ser frem til at bidrage til den fremtidige proces, og forventer at blive inddraget i arbejdet. 
Samtidig vil PLO-Syd pointere, at vi forventer, at de fornødne ressourcer bliver afsat i regionens budget.   

Med venlig hilsen 

 

 
Birgitte Ries Møller 
Formand for PLO-Syddanmark 














