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Forundersøgelse af den præhospitale indsats i regionerne  14. januar 2013 

 

Jeg kan oplyse, at Rigsrevisionen har besluttet at gennemføre en forundersø-

gelse af den præhospitale indsats i regionerne.  

 

Baggrunden er, at der i de seneste år er sket en række store forandringer i 

organiseringen af hospitalsstrukturen i Danmark. Regionerne har i den forbin-

delse til opgave at styrke den præhospitale indsats og det nære tilbud, så 

borgerne kan tilbydes kvalificeret og hurtig behandling ved akut opstået syg-

dom eller tilskadekomst. 

 

Forundersøgelsen skal give os tilstrækkelig information om området til at be-

slutte, om der er grundlag for at gennemføre en større undersøgelse. 

 

Vi vil foreslå et møde, hvor både regionerne og Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse deltager. Formålet med mødet er, at vi kan præsentere under-

søgelsens metode og forløb samt drøfte hvilket materiale, der vil kunne bely-

se emnet. Derudover kan mødet give mulighed for, at både regionerne og 

ministeriet kan bidrage med input til undersøgelsen fokus og indhold. 

 

Vi er opmærksomme på, at Rigsrevisionen har sendt et brev om undersøgel-

sen af sygehusbyggerier II, hvor der er lagt op til, at der bliver holdt et møde 

den 28. januar 2013. Vi har ikke lagt møderne i forlængelse af hinanden, da 

det er vores opfattelse, at deltagerkredsen vil være forskellig til de 2 møder. 

 

Vi vil samtidig bede om, at I udpeger én eller flere kontaktpersoner, som kan 

være forbindelsesled mellem os og jer i undersøgelsesforløbet. 

 

Vi vil på mødet være repræsenteret ved kontorchef Claus Vejlø Thomsen, 

souschef Bodil Bjerregaard-Nielsen, student Cecilie Kjærgaard Kristiansen og 

fuldmægtig Anja Alstrøm. Vi foreslår, at mødet holdes onsdag den 30. januar 

2013 fra kl. 10.00-12.30 (inkl. frokost). I kan kontakte Anja Alstrøm på tlf. 33 

92 86 03 eller pr. e-mail til alst@rigsrevisionen.dk for at aftale nærmere.  

 

Vi ser frem til et godt samarbejde med jer om forundersøgelsen. 

Kontor: 4. kontor 

J.nr.: 2013-6000-30 

 

Til orientering for  

Regionernes revisorer: Deloitte, 

Ernst  & Young, KPMG og BDO 

Kommunernes revision A/S 
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Med venlig hilsen 

 

Claus Vejlø Thomsen 

Kontorchef 


