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Forord
Statusrapporten for den præhospitale indsats, patientbefordring og sundhedsberedskab i Region
Sjælland 2012, afspejler det vi i Præhospitalt Center har fornemmet hele 2012: En øget
efterspørgsel af vores serviceydelser hele vejen rundt, på det præhospitale område, fra det planlagte
til det akutte.
Med denne rapport fremgår det klart, at vi har præsteret rigtig meget og at indsatsen blandt alle
medarbejdere, ledere, samarbejdsparter og frivillige, med al sin tydelighed har vist det vi arbejder
for, nemlig at alle har gjort det særdeles godt.
Der er leveret ca. 950.000 serviceydelser, som spænder bredt, lige fra opkald af sundhedsfaglig
karakter til opkald vedrørende befordring, fra pakkekørsler til patientkørsler, fra udrykning med en
paramedicinerbemandet ambulance til 1-1-2 akuthjælperens ankomst på et skadested, fra
akutlægehelikopterens indsats på et stort skadested, til en planlagt kørsel med regionens
patientbus, og meget meget mere. Primært leveres borgerrettede serviceydelser, men det er værd at
nævne at vi også leverer serviceydelser til det øvrige sundhedsfaglige område.
Rapporten er interessant læsning og for rigtig mange vil den være en opdagelse af det præhospitale
område, i sin størrelse og alsidighed. Et område vi med stolthed i Præhospitalt Center kontinuerligt
udvikler og tilpasser de omgivelser vi samarbejder med.
Der skal fra ledelsen lyde en stor tak til personalet i Præhospitalt Center. Vi er stolte af den service
der på daglig basis, døgnet rundt ydes Region Sjællands borgere. Tak for jeres flittige indsats og
den fleksibilitet I udviser, en fleksibilitet der er afgørende når man arbejder indenfor et område i så
stor udvikling, som det præhospitale.
Tak til vores nære samarbejdspartnere; Falcks Redningskorps A/S, Roskilde Brandvæsen, Movia
Flextrafik, Ditobus, Falck DRF og Taxa selskaberne.
Praktiserende læger og lægevagten.
Sygehusenes modtageafdelinger i Region Sjælland.
Kommunale nødbehandlerne, som med gensidig glæde har løftet opgaven omkring den hurtige
respons til regionens borgere i yderområderne.
En særlig tak skal lyde, for den frivillige indsats som 1-1-2 akuthjælpere i Region Sjælland yder. En
indsats og omsorg til medborgerne i nærområdet, med akut behov for hjælp.
Til patientforeningerne skal ligeledes lyde en tak, for det gode samarbejde, som positivt bidrager til
udviklingen på blandt andet befordringsområdet.
Rigtig god læselyst.

Benny Jørgensen
Præhospital Direktør
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Resumé
Dette er en statusrapport for den præhospitale indsats, patientbefordring og sundhedsberedskabet
i Region Sjælland omfattende hele 2012. Rapporten beskriver aktiviteter og resultater samt
udviklingsområder for de mange forskellige funktioner, som Præhospitalt Center varetager.
Foruden den akutte præhospitale indsats varetager Præhospitalt Center en lang række opgaver
relateret til patientbefordring til og fra behandling på sygehus, planlægning af sundhedsberedskab
og endelig afholdes en række kurser og uddannelser.

Aktiviteter og resultater
Det er Præhospitalt Centers kerneopgave at bistå med transport til og fra undersøgelse/behandling
på sygehus. Samlet set forestod Præhospitalt Center i tæt samarbejde med ambulanceoperatører,
Movia Flextrafik og Ditobus knap 475.000 patienttransporter i løbet af 2012. Aktivitetsstigningen
er på knap 4 % i forhold til 2011.
Den øgede efterspørgsel på akut og planlagt transport af patienter til og fra behandling på sygehus,
kommer blandt andet som følge af en række generelle udviklingstendenser, herunder øget
produktivitet i sygehusvæsenet, en stigende ældrebefolkning og flere pensionister.
Patienttransport kan foregå på en række forskellige måder, som hver især har udviklet sig
forskelligt fra 2011 til 2012. Den kan foregå med ambulance både akut (øgning på knap 10 %) og
planlagt liggende (fald på ca. 2 %), som planlagt siddende kørsel i almindelige køretøjer og i biler
med lift og/eller trappemaskine (øgning på knap 4 %) eller med en af regionens dertil indrettede
patientbusser (reduktion på knap 3 %).
Størstedelen af aktiviteten vedrører den planlagte patienttransport. I 2012 er der foretaget ca.
416.000 planlagte patienttransporter. Stigningen er samlet set på mere end 11.000 kørsler i forhold
til 2011. Parallelt med en øget aktivitet, er den gennemsnitlige længe på turene også blevet øget.
Med god planlægning har Befordringsservice og Movia Flextrafik formået at effektivisere kørslerne
således, at prisen per såkaldt rejseminut ikke er blevet øget til trods for den øgede efterspørgsel.
Den øgede efterspørgsel på hjælp til transport slår, også igennem i forhold til antallet af indkomne
ansøgning om befordringsgodtgørelse. Her modtog Præhospitalt Center over 95.000 ansøgninger i
2012. I forhold til 2011 er der tale om en stigning på ca. 12.000 ansøgninger.
I 2012 var der samlet set ca. 67.000 indsatser på det akutte område. I forhold til 2011, er der tale
om en betydelig aktivitetsstigning på ca. 12 %. Indsatsens karakter spænder bredt – fra den hurtige
førstehjælp i form af udkald af de frivillige 1-1-2 akuthjælpere i regionens yderområder til den
specialiserede indsats med akutlægehelikopter og udsendelse af Indsatsleder Sundhed fra AMKVagtcentralen. Størstedelen af den avancerede præhospitale indsats kan varetages af regionens
paramedicinere.
For den avancerede præhospitale indsats gælder det, at der i 2012 blev foretaget
 Ca. 14.500 indsatser med paramediciner visiteret af de sundhedsfaglige visitatorer,
svarende til 39,6 gange i døgnet
 Ca. 4.500 opkald til AMK-lægen fra det præhospitale mandskab med henblik på
supervision, og ordination af medicin m.v., svarende til 12,5 gange i døgnet
 673 missioner med akutlægehelikopteren (ekskl. interhospitale transporter), svarende til
1,8 mission i døgnet
 302 kørsler med akutlægebilen, svarende til 0,8 gange i døgnet, heraf 2 gange med funktion
som Indsatsleder Sundhed i forbindelse med situationer med 6 eller flere tilskadekomne
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Størstedelen af aktiviteten på det akutte område vedrører ambulancetjenesten. Her kan der
registreres en aktivitetsstigning på ca. 6 % i forhold kørsel i kategori A, som vedrører de akutte og
potentielt livstruende hændelser. Det svarer til ca. 2.000 flere ambulancekørsler. Parallelt hermed
er der sket en forbedring i den gennemsnitlige responstid fra 2011 til 2012 – fra 8:04 til 7:55 minut.
Den borgeroplevede responstid er dog endnu lavere. Måles på ”første enhed fremme”, kan der
registreres en gennemsnitlig responstid på blot 7 minutter og 26 sekunder. Det er de strategisk
velplacerede akutbiler og nødbehandlerenheder, som gør at regionen kan levere denne hurtige
responstid.
For ambulancetjenestens akutte, men ikke livstruende aktivitet (kørsel i kategori B), kan der
registreres en aktivitetsøgning på ca. 16 % i forhold til 2011. Her har det dog ikke været muligt at
bibeholde den gennemsnitlige responstid for 2011 på 14:14 minutter. Responstiden er øget en
smule for disse akutte, men mindre hastende opgaver til gennemsnitligt 15:07 minutter i 2012.
Udviklingen i aktiviteten indenfor de enkelte områder, som Præhospitalt Center varetager, fremgår
af oversigten nedenfor.
AKTIVITET

2011

2012

59.839
16
318
33.718
19.169
5.723
238
657

66.864
90
1.450
35.750
22.244
6.261
302
767

405.064
27.565
19.625
326.491
31.383

416.226
25.240
21.236
339.221
30.529

23.071
368

21.955
617

Opkald til sundhedsfaglig visitation fra 1-1-2 ****
Opkald til sundhedsfaglig visitation fra sundhedsfagligt personale ****
Opkald fra sundhedsprofessionelle vedr. patienttransport
Opkald fra borgere vedr. patienttransport og befordringsgodtgørelse

143.517
141.397

62.704
11.660
146.731
140.937

Indkomne ansøgninger omkring befordringsgodtgørelse

83.542

95.137

856.798

962.831

Akutte kørsler i alt
1-1-2 akuthjælper *
Nødbehandlerenhed *
Akut ambulancekørsel, kategori A **
Akut ambulancekørsel, kategori B **
Akutbil ***
Akutlægebil ***
Akutlægehelikopter (inkl. udrykningskøretøj)
Planlagt liggende kørsel og siddende patienttransport i alt
Planlagt liggende kørsel, tidskritisk **
Planlagt liggende kørsel, ikke-tidskritisk **
Siddende patienttransport
Patient bus
Pakke- og prøvekørsel
Transport af personale

Samlet antal ydelser

* Ordningerne med 1-1-2 akuthjælpere har haft løbende opstart fra juli 2011, mens nødbehandlerenhederne
startede op i oktober 2011.
** Indeholder ikke aktivitet for januar og februar 2011 (tidligere præhospital organisation)
*** Opgjort for perioderne 1. februar til 31. januar. Perioderne følger kontraktåret.
**** Implementering af sundhedsfagligvisitation af 1-1-2 opkald startede op maj 2011 og er løbende blevet
udvidet i løbet af 2011. Registrering af antal opkald blev implementeret ultimo 2011.
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De akutte opgaver medfører en større belastning og stiller større krav til ambulanceberedskabet i
regionen end de ikke akutte opgaver, da de skal afvikles med det samme. Den planlagt liggende
patienttransport belaster regionens ambulanceberedskab og er en mere omkostningstung
transportform end den planlagte siddende patienttransport. Enkeltkørsel er ligeledes en mere
omkostningstung transport end samkørsel af patienter. Personalet, som står for planlægning og
disponering af patienttransporten, yder derfor dagligt en stor indsats for at sikre, at
patienttransporten foregår med den rigtige hastegrad og med den rette transportform.
I 2012 har der også været et stort fokus på udvikling af kvalitetsområdet. Præhospitalt Center og
ambulanceoperatørerne har arbejdet intenst med udmøntningen af den første version af Den
Danske Kvalitetsmodel (DDKM) på det præhospitale område. En af ambulanceoperatørerne i
regionen fik imidlertid akkrediteringsstatus ”akkreditering pågår”, i forbindelse med IKAS’ survey
i november 2012. Denne skal først afklares inden akkreditering af det præhospitale område i
Region Sjælland kan finde sted. For så vidt angår Region Sjællands eget præhospitale beredskab
blev der i survey-rapporten påpeget mindre problemer omkring 3 standarder. IKAS anfører i sin
survey-rapport, at standarderne forventes at kunne blive opfyldt ved fokuseret resurvey. Denne
blev gennemført medio marts 2013, og Akkrediteringsnævnets udtalelse afventes på nuværende
tidspunkt.
Et andet element i kvalitetsindsatsen er behandlingen af utilsigtede hændelser. I 2012 blev der
afsluttet 188 sager. Antallet af rapporterede utilsigtede hændelser er øget fra 2011 til 2012. Dette
skal tages som et positivt udtryk for, at det er lykkedes at skabe tillid til rapporteringerne og som et
positivt udtryk for at personalet aktivt bidrager til erfaringsopsamling og om nødvendigt
adfærdsændring i organisationen.
Regionen har endvidere modtaget 77 klager over forskellige forhold på det præhospitale område i
2012. Hovedsageligt er klagerne af administrativ karakter (fx klager over hjemtransport af døde)
samt serviceklager (fx klager over chaufførens sprogbrug eller ventetid). Der kan ses en klar
tendens i retning af, at borgerne i stigende grad vælger at klage direkte til Patientombuddet, som er
en uafhængig klageinstans, frem for til regionen, når de er utilfredse med forhold vedrørende
forløb, ventetider, information m.m..
Region Sjælland og Præhospitalt Center har gennemført to evalueringer af brugernes tilfredshed,
med forskellige elementer af den akutte præhospitale aktivitet. Undersøgelserne viser blandt andet,
at brugerne generelt er trygge ved det akutte beredskab i Region Sjælland. De oplever at modtage
kompetent og omsorgsfuld hjælp hele vejen igennem forløbet – fra den første telefoniske kontakt
med den sundhedsfaglige visitator til indsatsen fra mandskabet i det præhospitale beredskab på
skadestedet og under transporten til sygehus. Brugerne giver endvidere udtryk for, at de oplever at
hjælpen ankommer så hurtigt, som det er muligt samt at det, at der kommer uniformeret og hurtig
hjælp har stor betydning for trygheden i situationen, uanset om der er tale om en frivillig 1-1-2
akuthjælper, en nødbehandler, en ambulance eller en avanceret præhospital ressource.
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Det præhospitale område i Region Sjælland
Den præhospitale indsats er i lovgivningen defineret som indsatsen inden ankomst til sygehus
overfor akut syge, tilskadekomne og fødende. Indsatsen har til formål at redde liv, forbedre
helbredsudsigter, formindske smerter og andre symptomer, afkorte det samlede sygdomsforløb,
yde omsorg og skabe tryghed. I Region Sjælland er indsatsen på det præhospitale område samlet i
Præhospitalt Center.
Præhospitalt Center sikrer sundhedsfaglig bistand, når borgerne i regionen akut får brug for hjælp.
Bistanden ydes i form af et finmasket net bestående af basisberedskabet i ambulancetjenesten, som
er grundstammen i den præhospitale indsats, og en række avancerede præhospitale enheder
bemandet med paramedicinere og/eller akutlæger, samt sundhedsfaglig rådgivning fra regionens
AMK-Vagtcentral. Desuden er der etableret en række supplerende ordninger med kommunale
nødbehandlerenheder og frivillige 1-1-2 akuthjælpere i udvalgte områder med særlige behov. Den
præhospitale indsats kan beskrives ud fra ”pyramidemodellen”.
Den præhospitale pyramide

AMK læge
Indsatsleder SUND
Telemedicinsk Back-up

AMK-Vagtcentral
Sundhedsfaglig visitation og rådgivning

Avancerede præhospitale ressourcer
Ambulancer og akutbiler med paramediciner,
akutlægebil og akutlægehelikopter, udrykningshold

Basisberedskabet
Netværk af ambulanceberedskaber

Den første hurtige, livreddende indsats
Supplerende præhospitale ressourcer – nødbehandlere og 1-1-2 akuthjælpere
Indsats fra lægmand

Opgaverne, som AMK-Vagtcentralen varetager, kommer dels via sundhedsfaglige opkald til 1-1-2,
dels fra mandskab i det præhospitale beredskab, dels fra sygehusafdelinger og dels fra almen
praksis/lægevagt m.fl..
Præhospitalt Center arbejder tæt sammen med sygehusene om at sikre sammenhængende
patientforløb præget af professionalisme i alle elementer af opgaveløsningen.
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FAKTABOKS
Regionsrådets overordnede målsætninger for udviklingen af den præhospitale indsats er, at:


Borgerne i hele regionen skal have adgang til en effektiv og sammenhængende præhospital indsats
af høj kvalitet



Der skal gives en kvalificeret sundhedsfaglig rådgivning til borgere, der ringer 1-1-2 på grund af akut
sygdom eller tilskadekomst



Borgerne skal sikres – den i situationen – relevante præhospitale indsats til rette tid



Ved katastrofer og større ulykker skal det normale præhospitale beredskab kunne opgraderes og
tilpasses behovet



Den præhospitale indsats skal i samspil med sygehusenes akutafdelinger medvirke til at skabe
sammenhængende akutte patientforløb



Den præhospitale indsats udvikles løbende og tilpasses den nye sygehusstruktur, der forventes at
være fuldt implementeret i 2020



Udviklingen i den præhospitale indsats monitoreres løbende og evalueres med henblik på vurdering
af behovet for justeringen



Det undersøges, om det fagligt og økonomisk vil være en fordel for regionen at udføre en del af
ambulancetjenesten i eget regi

AMK-Vagtcentral og sundhedsfaglig visitation
I Region Sjælland fungerer AMK (Akut Medicinsk Koordinering) og Vagtcentralen som integrerede
funktioner. Fysisk er de placeret i samme lokale.
I tilfælde af større ulykker eller katastrofer varetager AMK den medicinske ledelse og koordination
på tværs af regionen med henblik på at udnytte alle ressourcer i den præhospitale organisation og
på sygehusene optimalt. I beredskabssituationer er det således AMK, der leder og koordinerer
sundhedsvæsenets samlede indsats.
AMK-Vagtcentralen fungerer i det daglige som ”kommandocentral og callcenter” for den samlede
præhospitale indsats i Region Sjælland. Organisationen arbejder døgnet og året rundt for at sikre
borgerne den helt optimale hjælp i den konkrete situation. AMK-Vagtcentralen har den
koordinerende funktion for den samlede præhospitale indsats i spændet fra basisberedskabet i
ambulancetjenesten, og de særlige supplerende ordninger med kommunale nødbehandlerenheder
og frivillige 1-1-2 akuthjælpere, hen over den avancerede indsats med paramedicinere i ambulancer
og akutbiler samt den specialiserede indsats fra akutlægebil og akutlægehelikopter.
På AMK-Vagtcentralen modtages akutte henvendelser af en sundhedsfaglig visitator, som vurderer
og prioriterer opkaldene efter hastegrad og visiterer eventuelle præhospitale ressourcer. Hvis der er
behov for det, fortsætter samtalen herefter med rådgivning og vejledning, for at skabe tryghed
indtil hjælpen når frem, eller med at henvise til andre og mere relevante tilbud. Personalet
understøttes af den tilstedeværende AMK-Læge, der også yder støtte til personalet i ambulancer og
akutbiler. Når den sundhedsfaglige visitator har foretaget sin hastegradsvurdering og visiteret en
præhospital ressource, er det en teknisk disponent fra ambulanceoperatørerne Falck og Roskilde
Brandvæsen, som sørger for at disponere den præhospitale ressource. De tekniske disponenter på
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AMK-Vagtcentralen disponerer i øvrigt også præhospitale ressourcer, når en praktiserende læge
har behov for at få indlagt en patient, eller i forbindelse med transport af patienter mellem
sygehuse samt planlagt liggende patienttransport til og fra behandling.

Ambulancetjenesten (basisberedskabet)
Ambulancetjenesten udfører både akut ambulancekørsel og planlagt liggende patienttransport,
herunder liggende transport af patienter til og fra behandling på sygehus, samt interhospitale
transporter imellem sygehuse.
Region Sjælland har indgået 5-årige kontrakter med to ambulanceoperatører: Falck Redningskorps
samt Roskilde Brandvæsen. For den akutte ambulancekørsel er kontrakterne indgået som aftaler
om overholdelse af forskellige servicemål blandt andet krav til responstiden, hvilket vil sige aftaler
om, hvor lang tid, der maksimalt må gå inden ambulancen ankommer til skadestedet. Regionen er
opdelt i 6 forskellige delområder, som alle følger kommunegrænser.
Placering af ambulancetjenesten (basisberedskabet) i Region Sjælland (januar 2013)
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Kontrakterne indeholder differentierede krav til responstid indenfor 5, 10, 15 og 20 minutter, idet
kravene er tilpasset de lokale forhold i det enkelte delområde, fx geografi og befolkningstæthed.
Ansvaret for overholdelse af responstiderne ligger hos ambulanceoperatørerne. Derfor er det også
dem, der er ansvarlige for at dimensionere kapaciteten samt disponering af ambulancerne til den
enkelte opgave. Basisberedskabet består af 66 til 70 ambulancer, som er fordelt over hele regionen.
Over halvdelen af ambulanceberedskaberne er døgnbemandede, mens de øvrige ambulancer er til
rådighed på de tidspunkter af døgnet, hvor der er brug for dem. Med den nuværende placering af
ambulanceberedskaberne, kan ambulancen i langt størstedelen af de akutte tilfælde være fremme
hos borgeren indenfor 15 minutter.

FAKTABOKS
Ambulancetjenestens hastegrader
Kategori A:

Kategori B:
Kategori C:

Kategori D:

Livstruende eller mulig livstruende sygdom eller tilskadekomst
Der er tale om akut ambulancekørsel med udrykning til situationer med fx større traumer,
hjertestop eller svære luftvejsproblemer.
Der vil ofte visiteres en avanceret præhospital ressource i disse tilfælde.
Akut, men ikke livstruende sygdom eller tilskadekomst
Der er tale om akut ambulancekørsel med eller uden udrykning til situationer med fx
opblussen i kendt kronisk sygdom, hoftebrud, benbrud m.v..
Planlagt liggende patienttransport
Der er tale om kørsel, hvor der er behov for observation eller fortsættelse af behandling,
interhospitale transporter eller transport til indlæggelse efter ordination af egen læge eller
vagtlæge. Kørslerne afvikles uden udrykning.
Planlagt liggende patienttransport
Der er tale om kørsel, hvor der ikke er behov for observation eller fortsættelse af
behandling. Kørslerne afvikles uden udrykning.

Ambulancetjenesten råder endvidere over 4 sengeambulancer som kan transportere en patient i en
hospitalsseng eller transportere Bariatriske patienter på op til 250 kg. Sengeambulancerne
disponeres efter konkret behov til opgaver i alle 6 delområder.
Ambulancerne i Region Sjælland bemandes alle af mindst to personer. Heraf har den ene som
minimum gennemgået uddannelsen til ambulancebehandler (niveau II redder). Ambulancerne i
basisberedskabet kan dog godt være bemandet med en højere kompetence i form af paramediciner
(niveau III redder). Såvel ambulancebehandler som paramediciner har delegerede medicinske
kompetencer. Det betyder, at ambulancen, ud over at transportere patienten, kan løse visse
sundhedsfaglige opgaver afhængig af bemandingen i det konkrete tilfælde.

Avancerede præhospitale ressourcer
Med en avanceret præhospital ressource forstås ”en præhospital enhed, som er bemandet med
kompetencer, der er højere end bekendtgørelsens krav til ambulanceberedskabet”. Der er i Region
Sjælland indsat en række avancerede præhospitale ressourcer i form af ambulancer og akutbiler
bemandet med paramedicinere samt akutlægebil og akutlægehelikopter. De ambulancer, der er
bemandet med paramedicinere, indgår til dels i ambulancetjenestens basisberedskab, men sikrer
også, at der er mulighed for avanceret præhospital indsats i området.
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Med den nuværende placering af de avancerede præhospitale ressourcer, vil ca. 90 % af regionens
borgere, døgnet rundt, kunne modtage assistance fra en paramediciner indenfor 15 minutter efter
opkald til 1-1-2.
Ambulancer bemandet med paramedicinere
Region Sjælland har som et element i den Præhospitale Plan placeret 10 paramedicinerbemandede
ambulanceberedskaber i Holbæk, Køge, Nykøbing Falster, Næstved, Roskilde og Slagelse. De kan
yde avanceret præhospital indsats på et skadested og i ambulancen. Deres kompetencer kan
endvidere anvendes med henblik på at højne kvaliteten af de interhospitale transporter.
For at øge dækningsgraden af avancerede præhospitale ressourcer, er der i maj 2012 placeret
yderligere to ambulanceberedskaber bemandet med paramedicinere, i Ringsted.
Placering af avancerede præhospitale ressourcer i Region Sjælland (januar 2013)

13

Akutbiler
Region Sjælland har som element i den Præhospitale Plan indsat 6 akutbiler bemandet med
paramedicinere i Kalundborg, Maribo, Nakskov, Nykøbing Sjælland, Præstø og Stege. Akutbilerne
er et døgndækkende supplement til ambulancetjenesten – en avanceret præhospital ressource, der
ikke selvstændigt kan transportere patienter, men som kan iværksætte en hurtig, livreddende og
stabiliserende præhospital behandling.
Akutbilerne er indsat i områder med mere end 20 minutters ambulancekørsel til nærmeste
akutsygehus, og de er placeret med henblik på at sikre en akutbilsresponstid på 15 minutter i deres
respektive dækningsområder.
Akutlægebil
På AMK-Vagtcentralen er der døgnet rundt en AMK-Læge til stede. Lægen yder støtte til personalet
på AMK-Vagtcentralen samt i ambulancer og akutbiler. Den vagthavende AMK-Læge kan også
visiteres til akutte, livstruende tilstande, hvor en tidlig avanceret og lægelig vurdering kan have
betydning for diagnostik, behandling og visitation. Akutlægebilen visiteres under hensyntagen til
responstiden.
Akutlægebilen visiteres også til skadestedskoordination i hele regionen i særlige situationer, hvor
der er 6 eller flere tilskadekomne. Lægen fungerer da som Indsatsleder Sundhed.
Akutlægehelikopter
Akutlægehelikopteren visiteres af AMK-Vagtcentralen til akutte, livstruende tilstande, hvor en
tidlig avanceret og lægelig vurdering kan have betydning for diagnostik, behandling og visitation.
Med base i Ringsted betjener den – foruden Region Sjælland – også Region Hovedstaden og det
Sydfynske Øhav. Alle geografiske områder i Region Sjælland dækkes indenfor 20-25 minutter.
Akutlægehelikopteren kan bringe en læge frem på et skadested, og kan om nødvendigt transportere
patienten til akutsygehus og/eller højt specialiseret sygehus. Den kan også anvendes i forbindelse
med transport af patienter mellem sygehuse.
Akutlægehelikopteren er i beredskab alle årets dage
i de lyse timer. Der er et udrykningskøretøj til
rådighed på helikopterbasen, som gør, at læge og
paramediciner kan fungere og rykke ud som
akutlægebil i særlige situationer, hvor vejret ikke
tillader helikopterflyvning.
Akutlægehelikopteren medvirker også til at sikre, at
der meget hurtigt vil kunne etableres sundhedsfaglig
ledelse (Indsatsleder Sundhed) med en erfaren læge
indenfor helikopterens dækningsområde i
forbindelse med situationer, hvor der er 6 eller flere
tilskadekomne.

Supplerende præhospitale ressourcer
Der er i Region Sjælland indsat en række supplerende præhospitale ressourcer i udvalgte områder,
med særlige behov i form af kommunale nødbehandlerenheder og frivillige ordninger med 1-1-2
akuthjælpere.
Ordningerne er etableret med henblik på at sikre hurtig førstehjælp, i akutte situationer, i områder
hvor responstiden med ambulance og akutbil kan være lang. De supplerende præhospitale
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ressourcer disponeres aldrig alene – der ankommer altid enten en akutbil eller en ambulance til
hændelsen.
Placering af supplerende præhospitale ressourcer i Region Sjælland (januar 2013)

* Der opstartes 1-1-2 akuthjælperordning på Bogø (maj 2013), og nødbehandlerenhed i Gørlev (juni 2013).

1-1-2 akuthjælpere
Der er ved indgangen af 2013 ordninger med 1-1-2 akuthjælpere på regionens 8 større, ikke
landfaste øer (Agersø, Askø, Fejø, Femø, Nekselø, Omø, Orø og Sejerø) samt i 3 områder af
regionens ydergeografi (Bisserup, Røsnæs og Sjællands Odde), hvor ambulancer og akutbiler
erfaringsmæssigt har særlig lang responstid.
Ordningerne med 1-1-2 akuthjælperne er baseret på frivillig indsats. De har modtaget en særlig
førstehjælpsuddannelse, som er godkendt og certificeret af Region Sjællands Præhospitale leder.
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De kan kaldes ud af AMK-Vagtcentralen til sygdom og tilskadekomst i nærområdet. Det er de
sundhedsfaglige visitatorer, som vurderer, hvornår det er relevant at kalde 1-1-2 akuthjælperne ud
til en konkret hændelse.
Den enkelte ordning består af 8-12 frivillige, som
tilkaldes via SMS. Den enkelte 1-1-2 akuthjælper står i
princippet til rådighed døgnet rundt, året rundt, men
rykker kun ud i det omfang han eller hun har mulighed
for det. Ved udkald afhentes førstehjælpsudstyret i et
centralt placeret og opvarmet akutskab.
Førstehjælpsudstyret omfatter blandt andet
hjertestarter, ilt og Epi-Pen (som kan anvendes ved
allergiske reaktioner). Ved åbning af akutskabet sendes
automatisk en ny SMS til 1-1-2 akuthjælperne, som
dermed kan køre direkte til den borger, som har brug
for hjælp.
Kommunale nødbehandlerenheder
I samarbejde med en række kommuner har Region Sjælland etableret nødbehandlerenheder i
områder, hvor ambulancer og akutbiler erfaringsmæssigt kan have en responstid på mere end 15
minutter, og hvor der samtidig er et aktivitetsmæssigt belæg for det i form af kørsler med en
køretid på over 10 minutter. Ved indgangen til 2013 var der 6 kommunale nødbehandlerenheder
placeret i Stubbekøbing/Nr. Alslev, Jyllinge, Kirke Hyllinge, Rødby, Sorø og St. Heddinge.
Den typiske nødbehandler er en kommunalt deltidsansat brandmand, som har modtaget en særlig
førstehjælpsuddannelse, der er godkendt og certificeret af Region Sjællands Præhospitale leder. De
har et udrykningskøretøj med førstehjælpsudstyr og kommunikationsudstyr til rådighed, og de kan
kaldes ud døgnets 24 timer af regionens AMK-Vagtcentral. Førstehjælpsudstyret omfatter blandt
andet hjertestarter, ilt og Epi-Pen (som kan anvendes ved allergiske reaktioner). Det er de tekniske
disponenter, som kalder nødbehandlerne ud i forbindelse med akutte kørsler (kørsel i kategori A),
hvor den tekniske disponent vurderer, at en nødbehandler vil kunne være fremme mindst 5
minutter før ambulance og/eller akutbil. I tilfælde af hjertestop sendes nødbehandler dog
automatisk, hvis vedkommende er tættest på hændelsen.
Ved større ulykker kan nødbehandlerenhederne også bruges til at afhente udrykningshold på
sygehusene, på op til 2 personer.

Patienttransport
AMK-Vagtcentralen står for planlægning og disponering af planlagt liggende patienttransport, som
foregår med ambulance. Der sonderes mellem tidskritiske og ikke-tidskritiske opgaver. En
tidskritisk opgave er fx, når en patient har en behandlingstid, der skal overholdes, mens en ikke
tidskritisk opgave fx kan være hjemtransport efter endt indlæggelse på sygehus.
Præhospitalt Center arbejder med alternative – siddende – transportformer til patienter, som har
særlige behov, men som ikke behøver at blive transporteret liggende; dette med henblik på dels at
aflaste presset på ambulancetjenesten og dels at øge den service som borgeren modtager.
Patienterne er dog som oftest i stand til at foretage transporten til og fra sygehus, uden at have
behov for en liggende transport. I en række tilfælde bistår Præhospitalt Center med planlægningen
af denne transport, der foregår som personkørsel eller med regionens patientbusser.
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Aktivitet på det akutte område
Den akutte præhospitale indsats skal i samspil med sygehusene – særligt Akutafdelingerne – skabe
sammenhængende akutte patientforløb, som er præget af professionalisme i alle elementer af
opgaveløsningen. Indsatsen på det akutte område begynder med kontakten til de sundhedsfaglige
visitatorer på regionens AMK-Vagtcentral, og afsluttes enten når borgeren kan klare sig selv, eller
ved overlevering til sundhedsfagligt personale på sygehuset.

Sundhedsfaglige opkald til AMK-Vagtcentralen
Opgaverne, som det sundhedsfaglige personale på AMK-Vagtcentralen varetager, kommer
hovedsageligt via sundhedsfaglige opkald til 1-1-2, men også fra personalet i det præhospitale
beredskab, sygehusafdelinger og fra almen praksis/lægevagt.
Udvikling i de sundhedsfaglige opkald til AMK-Vagtcentralen
I 2012 var der i alt 74.364 henvendelser til de sundhedsfaglige visitatorer. Størstedelen – knap 85
% af henvendelserne - er fra borgere, som har kontaktet 1-1-2, mens ca. 6 % af opkaldene er fra
ambulancereddere, hvor henvendelsen behandles af AMK-lægen enten med henblik på ordination
af ”afslutning på stedet” (40 %) eller med henblik på supervision eller ordination af medicin m.v.
(60 %).
I løbet af 2012 har AMK-Vagtcentralen oplevet en øgning i antallet af henvendelser, som varetages
af de sundhedsfaglige visitatorer. Aktiviteten er steget fra 182 daglige henvendelser i gennemsnit i
1. kvartal, til 213 daglige henvendelser i gennemsnit i 4. kvartal. Det svarer til en aktivitetsstigning
på ca. 17 %.
Udvikling i henvendelser til sundhedsfaglig visitation (opkald per dag)
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* Kilde: AVAYA (telefonsystem).

Det er 1-1-2 alarmoperatøren (politiet) som modtager opkaldene til 1-1-2. Politiet har til opgave at
afklare, på hvilken adresse hændelsen foregår. Derefter videresendes alle opkald vedrørende
sygdom og tilskadekomst til en sundhedsfaglig visitator på regionens AMK-Vagtcentral. Det er den
sundhedsfaglige visitators opgave, at vurdere og prioritere opkaldene efter hastegrad samt visitere
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eventuelle præhospitale ressourcer. Kort tid efter at politiet træffer beslutning om at videresende
opkaldet har borgeren har kontakt til en sundhedsfaglig visitator, som er en særligt uddannet
sygeplejerske eller paramediciner med solid baggrund i det akutte område. Personalet i AMKVagtcentralen og i beredskabet, understøttes døgnets 24 timer af den tilstedeværende AMK-Læge.
Opkaldene fra 1-1-2 fordeler sig med 41 % af opkaldene i dagtiden (08:00-16:00), 37 % af
opkaldene om eftermiddagen og aftenen (16:00-00:00) og 22 % om natten og i de tidlige
morgentimer (00:00-08:00). Der er dog betydelig forskel på hvornår på døgnet opkaldene
kommer alt afhængig af, hvilken dag, der er tale om. Således er der en væsentligt højere aktivitet
natten mellem fredag/lørdag og lørdag/søndag, hvor der er mange i byen, mens belastningen øges
tidligere end normalt i de tidlige morgentimer om mandagen, hvor borgerne måske har prøvet at se
om de kunne vente med at kontakte sundhedsvæsenet, indtil deres almene praktiserende læge igen
åbner. Fordelingen af opkald fra 1-1-2 fordelt på døgnet, på de forskellige dage, fremgår af grafen
nedenfor.
Opkald fra 1-1-2 fordelt på opkaldstime
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** Opgjort på ”driftsdøgn” (fx mandag fra kl. 6 morgen til kl. 6. tirsdag morgen).

De sundhedsfaglige visitatorer foretager en konkret hastegradsvurdering af hver enkelt hændelse.
Vurderingen baseres på Dansk Indeks for Akuthjælp – et medicinsk beslutningsstøtteværktøj –
som bygger på den såkaldte ”COT-model”. COT står for Complained Oriented Triage og tager
udgangspunkt i de oplevede symptomer hos patienten. Med afsæt i symptomklassificeringen,
foretager de sundhedsfaglige visitatorer en vurdering af hastegraden samt en vurdering af, om der
er behov for indsats fra en avanceret præhospital ressource.

FAKTABOKS
Man får altid hjælp, når man ringer 1-1-2 – men en ambulance er ikke altid den optimale løsning, hverken
for patienten eller for det samlede beredskab. De sundhedsfaglige visitatorer på AMK-Vagtcentralen
foretager altid en individuel vurdering af hver enkelt patient, med henblik på at give den enkelte borger den
rette hjælp i situationen. Vurderingen baseres på Dansk Indeks for Akuthjælp, som er et medicinsk
beslutningsstøtteværktøj til hastegradsvurdering, prioritering og disponering af præhospitale ressourcer.
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Dansk Indeks klassificering for kørsler visiteret af de sundhedsfaglige visitatorer
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* Kilde: Sundhedsfaglig døgnrapport.

Størstedelen af opkaldene fra 1-1-2 resulterer i, at der disponeres en akut ambulancekørsel med
udrykning. I ca. 22 % af tilfældene vurderes det, at der bør disponeres en paramediciner til
hændelsen.
Det er dog ikke altid den bedste løsning at sende en ambulance. I ca. 26 % af opkaldene fra 1-1-2,
kan borgeren klare sig med rådgivning og vejledning fra de sundhedsfaglige visitatorer. Tallet
indeholder tilfælde, hvor der slet ikke skulle have været foretaget et opkald til 1-1-2, og tilfælde
hvor det er mere relevant med bistand fra andre sundhedsprofessionelle, fx den kommunale
hjemmesygepleje. I disse tilfælde er de sundhedsfaglige visitatorer behjælpelige med at formidle
den rette kontakt. Af oversigten nedenfor fremgår det hvilken præhospital respons, som opkaldene
til de sundhedsfaglige visitatorer, har resulteret i for hele 2012.
Respons på opkald fra 1-1-2
Hastegradsvurdering
Kørsel A
Kørsel B
Kørsel C/D
Akut siddende
Rådgivning m.v.
1-1-2 opkald i alt

Antal 1-1-2 opkald
30.337
14.721
372
716
16.558
62.704

Antal 1-1-2 opkald i pct.
48 %
24 %
1%
1%
26 %
100 %

* Kilde: Sundhedsfaglig døgnrapport, AVAYA (telefonsystem).
** Antallet af opkald til 1-1-2 som afsluttes med rådgivning, indeholder i mindre omfang klyngekald på
samme hændelse og henvendelser, som mere hensigtsmæssigt kunne være stilet til andre. Antallet af
henvendelser der tildeles en præhospital ressource, indeholder i mindre omfang også henvendelser fra
sundhedsprofessionelle, som ringer 1-1-2 frem for at anvende et nummer, særligt dedikeret til formålet. Antal
og procentfordeling er derfor ikke eksakte, men afvigelserne er begrænsede.
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Efter visitation af den korrekte præhospitale ressource fortsætter samtale, rådgivning og
vejledning, hvis der er behov for det. I nogle tilfælde gives der råd og vejledning omkring den
konkrete indsats, som kan ydes på skadestedet, mens der i andre tilfælde er tale om at yde omsorg
og skabe tryghed hos borgeren og de pårørende. Samtalen mellem sundhedsfaglig visitator og
indringer varer i gennemsnit 3 minutter. Gennemsnittet dækker selv sagt over en stor variation i
samtalevarighed – fra de ukomplicerede situationer, hvor der ikke er behov for råd og vejledning til
de komplicerede og måske livstruende tilfælde, hvor vejledningen fortsætter frem til det
præhospitale personale tager over. I helt særlige tilfælde opretholder de sundhedsfaglige visitatorer
kontakten i op imod en halv time, men det hører dog til sjældenhederne.
Varighed af opkald fra 1-1-2
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* Kilde: AVAYA (telefonsystem)

Servicemål for opkald fra 1-1-2
I 2012 havde regionen som servicemål, at alle 1-1-2 opkald skulle besvares indenfor 8 til 10
sekunder. Servicemålet blev fastlagt inden organisationen med sundhedsfaglig visitation var fuldt
implementeret, og det har derfor vist sig ikke at være realistisk at leve op til målsætningen, i
praksis. Servicemålet er derfor blevet ændret for 2013 til det mere realistiske, men fortsat meget
ambitiøse mål om, at 95 % af alle 1-1-2 opkald skal være besvaret indenfor 15 sekunder. Af
oversigten nedenfor fremgår det, hvor stor en andel af henvendelserne fra 1-1-2, som i 2012 blev
besvaret indenfor 10, 15 og 20 sekunder.
Hvor lang tid går der inden en sundhedsfaglig visitator besvarer et opkald fra 1-1-2
Andel af 1-1-2 opkald
10 sekunder
15 sekunder
20 sekunder
besvaret indenfor
84 %
93 %
95 %
* Kilde: AVAYA (telefonsystem)

Hvis der går mere end 20 sekunder fra borgeren videresendes fra politiet til sundhedsfaglig
visitation på AMK-Vagtcentralen, vil der i praksis ske det, at der automatisk disponeres en
ambulance med en kørsel i kategori A. Borgeren vil hurtigst muligt herefter blive ringet op af en
sundhedsfaglig visitator med henblik på, at få foretaget den fagligt korrekte vurdering. Der er
således ikke nogen borgere, der oplever ikke at få hjælp når de henvender sig til 1-1-2 med en
sundhedsfaglig problemstilling – heller ikke i spidsbelastningssituationerne.
Når det i praksis ikke er muligt, at besvare samtlige opkald fra 1-1-2 indenfor 8-10 sekunder – og
heller ikke altid indenfor 20 sekunder – hænger det blandt andet sammen med, at der ved
tilskadekomst og sygdom i det offentlige rum ofte vil være flere borgere som ringer ind, omkring
den samme hændelse. Fænomenet kaldes klyngekald. Det kan fx være i situationer med
trafikuheld på motorvejen, brand i et villakvarter om natten eller hjertestop på gågaden.
Situationerne med klyngekald kan være særdeles udfordrende at håndtere for AMK-Vagtcentralen,
som skal afdække, hvorvidt der er tale om én eller flere konkrete hændelser samt sikre visitation af
den rigtige præhospitale respons.

Indsatser fra supplerende præhospitale ressourcer
Ordningerne med nødbehandlerenheder og 1-1-2 akuthjælpere er etableret med henblik på, blandt
andet at styrke muligheden for at sikre hurtig førstehjælp i akutte situationer i særligt udvalgte
områder af regionen. De kaldes ud når det vurderes, at de kan være fremme mindst 5 minutter før
ambulance og/eller akutbil.
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1-1-2 akuthjælpere
Ordningerne med 1-1-2 akuthjælpere blev startet op på øerne i perioden maj til november 2011. De
8 ordninger blev samlet set kaldt ud 48 gange i løbet af deres første år i drift. Der er efterfølgende
startet yderligere 3 ordninger i Bisserup, Røsnæs og på Sjællands Odde i juni og juli 2012.
Der er betydelig variation i aktiviteten ordningerne imellem. 1-1-2 akuthjælperne på Orø har med
20 udkald den højeste aktivitet, mens de på Nekselø endnu ikke har været kaldt ud. Det skal
imidlertid understreges, at ordningerne ikke er etableret på baggrund af forventninger omkring et
givent aktivitetsniveau, men derimod som følge af deres geografiske placering og regionens
infrastruktur. Det er i disse områder af regionens ydergeografi, at ambulancetjenesten har
vanskeligst ved at levere en hurtig responstid, og derfor er det også i disse områder, at hurtig
førstehjælp virkelig kan gøre en forskel.
1-1-2 akuthjælperne aktiveres på alle tidspunkter af døgnet. 20 % af aktiviteten foregår om natten
(00:00-08:00), 40 % af aktiviteten foregår indenfor almindelig dagtid (08:00-16:00) og de
resterende 40 % af aktiviteten foregår i eftermiddags- og aftentimerne (16:00-00:00).
Udkald med patientkontakt fordelt på 1-1-2 akuthjælperordning 2012
1-1-2 akuthjælperordning
Kommune
Antal udkald
Agersø
Slagelse
12
Askø
Lolland
2
Fejø
Lolland
15
Femø
Lolland
4
Nekselø
Kalundborg
0
Omø
Slagelse
10
Orø
Holbæk
20
Sejerø
Kalundborg
2
Bisserup
Slagelse
6
Røsnæs
Kalundborg
1
Sjællands Odde
Odsherred
18
Udkald i alt
90
* Ordningerne med 1-1-2 akuthjælpere i Bisserup, Røsnæs og Sjællands Odde er blevet etableret medio 2012.

Det forventes, at yderligere fem 1-1-2 akuthjælperordninger oprettes i regionens yderområder.
Disse udvælges i samarbejde med de lokale beredskaber. Der er indgået aftale omkring opstart af 11-2 akuthjælperordning på Bogø fra maj 2013. De øvrige geografier er for nuværende ikke fastlagt.
Nødbehandlerenheder
Ordningerne med nødbehandlerenheder blev startet op i oktober 2011. Ved etableringen var det
forventningen, at der ville være omkring 150 til 175 udkald årligt for hver af enhederne. Det svarer
til 13-15 udkald om måneden i gennemsnit. I løbet 2012 har nødbehandlerenhederne samlet set
været kaldt ud 1.450 gange. Dette er i overensstemmelse med forventningen til den samlede
aktivitet, men der er betydelig variation i aktiviteten ordningerne imellem.
Nødbehandlerenhederne i Asnæs, Snertinge og St. Heddinge ligger således alle væsentligt under
den på forventede aktivitet (4-7 månedlige udkald), mens enhederne i Rødby og Sorø ligger
væsentligt over (21-33 månedlige udkald). Ordninger i Guldborgsund, Jyllinge og Kirke Hyllinge
ligger alle på niveau med eller lidt over det forventede aktivitetsniveau (14-19 månedlige udkald).
Nødbehandlerne aktiveres på alle tidspunkter af døgnet. Knap 20 % af aktiviteten foregår om
natten (00:00-08:00), mens lidt over 40 % foregår indenfor almindelig dagtid (08:00-16:00) og de
resterende knap 40 % foregår i eftermiddags- og aftentimerne (16:00-00:00).
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Udkald fordelt på nødbehandlerenhed 2012
Nødbehandlerenhed
Asnæs
Guldborgsund
Jyllinge
Kirke Hyllinge
Rødby
Snertinge
Sorø
St. Heddinge

Aktivitet i 2012
i alt
82
203
223
162
247
52
399
82

Mdr. m. mindst
aktivitet
2
8
10
4
10
0
20
1

Mdr. m. størst
aktivitet
12
33
26
18
33
9
45
11

Udkald i alt

1.450

67

155

Udkald per
måned (gns.)
7
17
19
14
21
4
33
7
15 per enhed
121 alle enheder

Som følge af et lavt aktivitetsniveau, er der i gensidig enighed mellem Præhospitalt Center og de
lokale beredskaber truffet beslutning om, at nødbehandlerenhederne i Asnæs og Snertinge
indstilles med udgangen af forsøgsordningen (2012). Der er indgået aftale omkring opstart af
nødbehandlerenhed i Gørlev fra juni 2013. Konkret overvejelse om genplacering af den sidste
enhed pågår. Nødbehandlerenheden i St. Heddinge, som også har en lavere aktivitet end forventet,
bibeholdes i hvert fald i 2013, som følge af områdets særlige geografiske udfordringer.

Akut ambulancekørsel
Antallet af akutte ambulancekørsler (kategori A og B) er steget væsentligt fra 2011 til 2012. Der er
tale om en markant aktivitetsøgning på 9,6 %. Samlet set er der registreret mere end 5.000 akutte
patienttransporter flere i forhold til året før. Aktivitetsstigningen er størst for de ikke-livstruende
ambulancekørsler i kategori B, hvor der kan registreres over 3.000 kørsler flere, hvilket svarer til
en øgning på 16 %. De potentielt livstruende ambulancekørsler i kategori A har også oplevet en
højere aktivitet med over 2.000 kørsler flere, hvilket svarer til en øgning på 6 %.
I alle 6 delområder i regionen kan der registreres en øget akut aktivitet. Tendenserne er rimelig
ensartede på tværs af regionen, når man ser på den akutte aktivitet samlet set. Her er øgningen på
mellem 7,7 % og 12,7 % samlet set. Enkelte delområder skiller sig dog lidt ud fra den generelle
udvikling. Således kan der registreres en meget lille øgning i antallet af kørsler i kategori A i
delområde 2 (Greve, Køge, Solrød), hvor den allerstørste øgning i antallet af kørsler i kategori B har
fundet sted. Og i delområderne 4 og 5 (Ringsted, Slagelse, Sorø henholdsvis Faxe, Næstved, Stevns)
finder man den største stigning i antallet af kørsler i kategori A. Udviklingen i de akutte kørsler
med ambulance opdelt på de 6 delområder, fremgår af oversigten nedenfor.
Akut ambulancekørsel, Kategori A og Kategori B
Akut, kategori A
Område 1:
Greve, Køge, Solrød
Område 2:
Lejre, Roskilde
Område 3:
Holbæk, Kalundborg, Odsherred
Område 4:
Ringsted, Slagelse, Sorø
Område 5:
Faxe, Næstved, Stevns
Område 6:
Guldborgsund, Lolland, Vordingborg
Kategori A kørsler i alt

Antal 2011

Antal 2012

Ændring

Ændr. (%)

3.640

3.815

175

+ 4,8 %

4.341

4.387

46

+ 1,1 %

7.370

7.757

387

+ 5,3 %

5.477

6.025

548

+ 10,0 %

4.853

5.235

382

+ 7,9 %

8.037

8.531

494

+ 6,2 %

33.718

35.750

2.032

+ 6,0 %
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Akut, kategori B
Område 1:
Greve, Køge, Solrød
Område 2:
Lejre, Roskilde
Område 3:
Holbæk, Kalundborg, Odsherred
Område 4:
Ringsted, Slagelse, Sorø
Område 5:
Faxe, Næstved, Stevns
Område 6:
Guldborgsund, Lolland, Vordingborg
Kategori B kørsler i alt

Antal 2011

Antal 2012

Ændring

Ændr. (%)

2.365

2.781

416

+ 17,6 %

2.481

2.994

513

+ 20,7 %

4.147

4.643

496

+ 12,0 %

3.242

3.801

559

+ 17,2 %

2.805

3.162

357

+ 12,73 %

4.134

4.863

729

+ 17,6 %

19.174

22.244

3.070

+ 16,0 %

Akut, kategori A og B
Antal 2011
Antal 2012
Ændring
Ændr. (%)
I alt
52.892
57.994
5.102
+ 9,6 %
* Kilde: Driftsopfølgning. Opgjort for perioderne 1. februar til 31. januar. Perioderne følger kontraktåret.

Den akutte ambulancekørsel visiteres hovedsageligt som en direkte respons på henvendelser fra 11-2. Samlet set er der tale om, at mindst 8 ud af 10 akutte kørsler foretages på baggrund af en
henvendelse fra 1-1-2. For kørslerne i kategori A er det gældende for ca. 90 % af aktiviteten, og for
kørslerne i kategori B er det gældende for ca. 75 % af aktiviteten. Tallene undervurderer
formodentlig, hvor stor en andel af den akutte aktivitet, der foretages efter henvendelser fra 1-1-2,
da der i en række tilfælde disponeres mere end én akut kørsel til samme henvendelse.
De interhospitale transporter udgør ca. 5 % af den samlede akutte aktivitet. I 2012 svarede det til
knap 3.000 kørsler, hvoraf 55 % var kørsel i kategori A, og 45 % var kørsel i kategori B.
Udvikling i akut ambulancekørsel, kategori A
3.500

Ambulancekørsel, kategori A

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

0

2.425

3.164

2.932

3.006

2.975

3.216

3.056

3.019

3.011

2.871

1.954

2011 3.251

2.845

3.057

2.884

2.883

2.871

2.746

2.782

2.532

2.744

2.740

2.864

2012 2.773

2.629

3.031

2.887

3.132

2.958

2.856

3.101

3.169

2.978

2.841

3.151

2010

2013 3.017
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Udvikling i akut ambulancekørsel, kategori B
3.500

Ambulancekørsel, kategori B

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

0

997

1.337

1.390

1.292

1.415

1.535

1.264

1.232

1.327

1.133

940

2011 1.360

1.238

1.237

1.421

1.691

1.708

1.618

1.722

1.650

1.723

1.736

1.752

2012 1.673

1.568

1.680

1.727

1.926

1.874

2.056

1.924

1.761

1.904

1.867

2.011

2010

2013 1.946
* Kilde: Driftsopfølgning. Opgjort for perioderne 1. februar til 31. januar. Perioderne følger kontraktåret.

Indførelse af den sundhedsfaglige visitation på AMK-Vagtcentralen har haft stor betydning for
fordelingen mellem akutte ambulancekørsler i kategori A og B. Før indførelsen af sundhedsfaglig
visitation bestod den akutte ambulancekørsel af knap 70 % kørsler i kategori A og 30 % kørsler i
kategori B. Med indførelsen af sundhedsfaglig visitation har AMK-Vagtcentralen formået i højere
grad, at visitere akutte ambulancekørsler i kategori B til de hændelser, der – selv om de er akutte –
er mindre hastende. Således består den akutte ambulancekørsel nu af lidt over 60 % kørsler i
kategori A og knap 40 % kørsler i kategori B.

Indsatser med avancerede præhospitale ressourcer
Det er de sundhedsfaglige visitatorer på AMK-Vagtcentralen, som forestår visitationen af de
avancerede præhospitale ressourcer i form af paramedicinerbemandede ambulancer og akutbiler,
akutlægebilen samt akutlægehelikopteren. Sidstnævnte kan også visiteres af AMK-Vagtcentralerne
i Region Hovedstaden og Region Syddanmark.
Indsatser med paramedicinerbemandede ambulancer og akutbiler
Langt den største andel af indsatserne med avancerede præhospitale ressourcer, foregår med de
paramedicinerbemandede enheder fra det finmaskede net af ambulancer og akutbiler, hvor
ambulancerne også indgår i basisberedskabets opgavevaretagelse.
I 2012 blev de 12 paramedicinerambulancer anvendt i forbindelse med interhospital transport ca.
3.700 gange, svarende til knap 20 % af transporterne. Det er en øgning på 2,5 procentpoint i
forhold til 2011. Den reelle anvendelse af paramedicinere kan dog være højere, idet de i en række
tilfælde også kører primærambulance. De tekniske disponenter kan disponere ambulancerne til de
forskellige opgaver under hensyntagen til disse tilgængelige, ekstra, avancerede ressourcer.
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I 2012 blev der af de sundhedsfaglige visitatorer, visiteret avancerede præhospitale ressourcer i
form af paramediciner ca. 14.500 gange. Paramedicinerne visiteres i 96 % af tilfældene i
forbindelse med kørsel i kategori A. De visiteres oftest til brystsmerter/hjertesygdom,
vejrtrækningsproblemer, bevidstløse personer samt krampeanfald og tilskadekomst. Samlet udgør
disse symptomer 2/3 af aktiviteten.

10 06 28 01 32 23 33 26 24 29

Dansk Indeks klassificering for kørsler med paramediciner
Alkohol - forgiftning - overdosis
Mavesmerter - rygsmerter
Nedsat bevidsthed - lammelser
Ulykker
Krampeanfald
Trafikulykke
Bevidstløs voksen
Vejrtrækningsproblemer
Uafklaret problem
Brystsmerter - hjertesygdom
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

* Kilde: Sundhedsfaglig døgnrapport.

Den nuværende organisering med, og placering af akutbiler bemandet med paramedicinere,
startede op marts 2011. I de første 5 måneder blev akutbilerne samlet set aktiveret mere end 600
gange om måneden, hvorefter aktiviteten faldt. I 2012 er brugen af akutbilerne løbende blevet øget
igen, og gennemsnitligt kører akutbilerne ca. 520 ture om måneden. Det er imidlertid vanskeligt at
sammenligne aktiviteten imellem 2011, som er implementeringsåret for den nye organisering, med
2012 som kan betragtes som et konsolideringsår for den nye organisering.
Antal kørsler med akutbil
800
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Antal kørsler
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655

621

602
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488

403

364

384

434

406

463

556

584

585

615

627

584

556

503

* Kilde: Driftsopfølgning.
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Indsats med akutlægebil
Akutlægebilen som er placeret ved AMK-Vagtcentralen, visiteres til alvorlige ulykker og alvorlige
sygdomstilstande i hele Region Sjælland. Visitationen følger beslutningsstøtteværktøjet Dansk
Indeks, og inddrager responstid til skadestedet således at anvendelse af den lægefaglige ressource
ved patienten, er meningsfyldt i prognostisk sammenhæng.
I 2012 havde akutlægebilen i alt 302 kørsler. Opgjort per dag svarer det til blot 0,8 kørsel. Det er
vanskeligt at sammenligne aktiviteten imellem 2011, som er implementeringsåret for den nye
organisering, med 2012 som kan betragtes som et konsolideringsår for den nye organisering.
Antal kørsler med akutlægebil
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* Kilde: Driftsopfølgning.

Indsats med akutlægehelikopter
Trygfonden besluttede i foråret 2011 at forlænge forsøgsordningen med den sjællandske
akutlægehelikopter, med et halvt år, frem til udgangen af april 2012. Herefter blev der i første
omgang tildelt statslig finansiering i yderligere 12 måneder frem til udgangen af april 2013, og
senere frem til en landsdækkende akutlægehelikopterordning er etableret (fra oktober 2014).
De primære opgaver for akutlægehelikopteren er
hurtig indsats og transport til specialbehandling af
svært tilskadekomne patienter og syge patienter
med visse medicinske tilstande (fx blodprop i hjertet
eller hjernen).
Dækningsområdet er Region Sjælland og Region
Hovedstaden. Fra maj 2012 blev dækningsområdet
udvidet til også at omfatte det Sydfynske Øhav.
Den visiteres ud fra en disponeringsvejledning, som
blandt andet indeholder geografiske kriterier og
hvor transporttid med ambulance forventes at
overstige 25-30 minutter.
* Cirklerne = flyvetid indenfor 6, 14 og 21 minutter
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Med base i Ringsted har Akutlægehelikopteren i 2012 fløjet 757 missioner, hvoraf 102 har været til
et skadested i Region Hovedstaden og 16 har været til et skadested i Region Syddanmark. På
helikopterbasen i Ringsted er der et udrykningskøretøj til rådighed. Udrykningskøretøjet kan
anvendes i situationer, hvor vejret ikke tillader helikopterflyvning. Læge og paramediciner kan
dermed fungere som akutlægebil i de tilfælde, hvor akutlægehelikopteren er grounded, hvilket gør
sig gældende i 5-6 % af den potentielle flyvetid. I 2012 blev der foretaget i alt 10 kørsler i
udrykningskøretøjet.
Missioner med Akutlægehelikopteren fordelt på skadestedsområde

Andel af missioner
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15%
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5%
0%

Reg.Sj.
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Omr.2

Reg.Sj.
Omr.3

Reg.Sj.
Omr.4
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4%
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11%

29%
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0%

2011

5%

5%

21%

16%

13%

29%

11%

0%

2012

6%

4%

19%

12%

15%

29%

13%

2%

* Omr.1: Greve, Køge, Solrød. Omr.2: Lejre, Roskilde. Omr.3: Holbæk, Kalundborg, Odsherred. Omr.4:
Ringsted, Slagelse, Sorø. Omr.5: Faxe, Næstved, Stevns. Omr.6: Guldborgsund, Lolland, Vordingborg.

Set over hele 2012 har Akutlægehelikopteren foretaget 2,1 mission per dag i gennemsnit.
Aktiviteten varierer månederne imellem – i 2012 fra gennemsnitligt 0,9 daglig mission i november
til gennemsnitligt 3,3 daglig mission i august.
Missioner med Akutlægehelikopteren
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* Akutlægehelikopteren flyver i døgnets lyse timer, hvilket varierer fra gennemsnitligt 8 timer i december til
gennemsnitligt 14 timer i maj, juni og juli.
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Missionerne fordeler sig med 49 % traumer, 39 % medicinske tilstande og 12 % interhospitale
transporter. Ca. 2/3 af missionerne med akutlægehelikopteren resulterer i, at patienten bliver fløjet
til sygehus. Patienten bliver i 9 % af tilfældene fløjet til sygehus i Region Syddanmark
(hovedsageligt Odense Universitetshospital) i 12 % af tilfældene til et sygehus i Region Sjælland
(som oftest Roskilde Sygehus) og i 48 % af tilfældene til sygehus i Region Hovedstaden
(overvejende Rigshospitalet). De tilfælde, hvor patienten ikke bliver fløjet til sygehus, indeholder
missioner, som afmeldes undervejs og patienter som efter at være blevet tilset af helikopterlægen,
transporteres til sygehus med primærambulance i stedet for helikopter samt i enkelte tilfælde også
patienter, der afsluttes på stedet. Akutlægehelikopteren disponeres hovedsageligt til opgaver i
Region Sjælland.
Indsatsleder Sundhed
Akutlægen på AMK-Vagtcentralen visiteres til skadestedskoordination i situationer, hvor der er 6
eller flere tilskadekomne i hele regionen. AMK-lægen fungerer i disse tilfælde som Indsatsleder
Sundhed. I såvel 2011 som i 2012 har der været 2 hændelser, hvor AMK-lægen har fungeret som
Indsatsleder Sundhed1. I 2012 var der dels tale om en trafikulykke på motorvejen syd for Køge,
hvor 5 biler kolliderede. Foruden Indsatsleder Sundhed blev er disponeret 8 ambulancer til
skadestedet og Roskilde Sygehus blev anmodet om udrykningshold, som dog blev afmeldt inden
ankomst (pga. tidspunktet for hændelsen var akutlægehelikopteren ikke i beredskab). Der var én
omkommen person samt 8 tilskadekomne, heraf 7 med lettere kvæstelser. Herudover en
trafikulykke ved Præstø, hvor en overhalende bil kolliderede med en modkørende bil. Foruden
Indsatsleder Sundhed blev der disponeret 6 ambulancer, 2 akutbiler og akutlægehelikopteren. Der
var 6 tilskadekomne og fastklemte, heraf to omkomne.

Responstider i forbindelse med akut aktivitet
I forbindelse med det seneste udbud af ambulancetjenesten valgte Region Sjælland at opstille krav
til ambulancernes responstid, frem for at opstille specifikke krav til antallet af ambulancer eller til
placeringen af ambulancerne i basisberedskabet. Da ansvaret for overholdelse af responstiden
ligger hos ambulanceoperatørerne, er det også operatørerne der i det daglige er ansvarlieg for at
dimensionere kapaciteten samt disponering af ambulancerne til den enkelte opgave. Region
Sjælland er inddelt i 6 delområder, og kravene i kontrakterne er tilpasset det enkelte delområdes
geografi, infrastruktur og befolkningstæthed. Delområderne følger kommunegrænser.
For den akutte og potentielt livstruende ambulancekørsel i kategori A, er kontrakterne bygget op
omkring servicemål, for andelen af ambulancer der skal være ankommet til skadestedet indenfor 5,
10, 15 og 20 minutter. For den akutte, men mindre hastende ambulancekørsel i kategori B, er
kontrakterne bygget op omkring servicemål, for andelen af ambulancer der skal være ankommet til
skadestedet indenfor 15, 30, 45 og 60 minutter. Responstid opgøres som den tid der går, fra den
tekniske disponent har fået til opgave at disponere en ambulance, til den er fremme på skadestedet.
Implementeringen af sygehusplan og specialeplan med samling af specialer og modtagelse af
akutte patienter, medfører en række udfordringer for den præhospitale indsats, idet kørslen skal
foretages til det relevante behandlingssted, som i en række tilfælde vil være længere væk end
tidligere. Ambulancerne er med andre ord ”ude af drift” i længere tid ad gangen end tidligere –
forstået på den måde, at de ikke kan disponeres til andre opgaver. Samtidig har man i Region
Sjælland kunnet registrere en øgning i den akutte ambulancekørsel i såvel kategori A som kategori
B. Dette stiller større krav til ambulanceberedskabet, idet den akutte aktivitet er afhængig af, at
situationen afvikles med nærmeste og eller første ledige ambulance.

1

I 2011 anvendtes begrebet Koordinerende læge (KOOL) om funktionen.
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Optageområder for ambulancekørsel i Region Sjælland

Område 1: Greve, Køge og Solrød
Område 2: Lejre og Roskilde

Område 3: Holbæk, Kalundborg og Odsherred
Område 4: Ringsted, Slagelse og Sorø
Område 5: Faxe, Næstved og Stevns
Område 6: Guldborgsund, Lolland og Vordingborg

Responstid for akut ambulancekørsel i kategori A
I 2012 var den gennemsnitlige responstid på 7:55 minutter for akut ambulancekørsel i kategori A.
Til sammenligning var den gennemsnitlige responstid på 8:04 minutter i 2011. På den potentielt
livstruende indsats har Region Sjælland således leveret en forbedret service til regionens borgere, i
form af en hurtigere responstid. Samtidig er aktiviteten øget på området. Servicemål og realiserede
responstider for akut ambulancekørsel i kategori A, fremgår af nedenstående oversigt.
Realiserede responstider i 2012 for akut ambulancekørsler i kategori A
Område 1:
Greve, Køge, Solrød
Område 2:
Lejre, Roskilde
Område 3:
Holbæk, Kalundborg, Odsherred
Område 4:
Ringsted, Slagelse, Sorø
Område 5:
Faxe, Næstved, Stevns
Område 6:
Guldborgsund, Lolland, Vordingborg
I alt (2012)

Responstid
Mål
Realiseret
Mål
Realiseret
Mål
Realiseret
Mål
Realiseret
Mål
Realiseret
Mål
Realiseret
Realiseret

≤5
30 %
37 %
26 %
29 %
25 %
26 %
35 %
36 %
23 %
28 %
22 %
27 %
30 %

≤10
70 %
75 %
80 %
87 %
62 %
67 %
67 %
72 %
70 %
76 %
56 %
65 %
72 %

≤15
90 %
95 %
95 %
99 %
87 %
92 %
90 %
95 %
91 %
94 %
83 %
90 %
93 %

≤20
99 %
99 %
97 %
100 %
95 %
98 %
97 %
100 %
97 %
99 %
94 %
98 %
99 %

>20
1%
1%
3%
0%
5%
2%
3%
0%
3%
1%
6%
2%
1%

Gns. (min.)

I alt (2011)
Realiseret
28 % 71 % 93 % 99 %
1%
* Kilde: Driftsopfølgning. Opgjort for perioden 1. februar til 31. januar. Perioden følger kontraktåret.

7:21
6:49
8:28
7:27
7:44
8:42
7:55
8:04
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Første enhed fremme (borgeroplevet responstid)
I Region Sjælland er der foruden basisberedskabet og ambulancetjenesten indsat en række
avancerede præhospitale ressourcer i form af akutbiler og supplerende præhospitale ressourcer i
form af nødbehandlerenheder og 1-1-2 akuthjælpere.
Enhederne er placeret strategisk i regionen, og kaldes ud i forbindelse med hændelser, hvor der
visiteres en akut ambulance i kategori A. Disse enheder vil i en række tilfælde kunne være på et
skadested før ambulancen, og vil om nødvendigt kunne påbegynde relevant førstehjælp m.v..
Netop derfor er responstiden i forhold til ”første enhed fremme” interessant, idet den hurtige
første indsats på skadestedet kan have en afgørende forskel for det videre forløb.
Borgeroplevet responstid i 2011 og 2012 for hændelser med visiteret ambulance i kategori A
Responstid 2011
Ambulance
Ambulance, akutbil
Ambulance, akutbil, nødbehandlerenhed

≤5
28 %
29 %
29 %

≤10
71 %
72 %
73 %

≤15
93 %
94 %
95 %

≤20
99 %
99 %
99 %

>20
1%
1%
1%

Gns. (min.)
8:04
7:51
7:49

Responstid 2012
≤5
≤10
≤15
≤20
>20
Gns. (min.)
Ambulance
30 %
72 %
93 %
99 %
1%
7:55
Ambulance, akutbil
31 %
74 %
95 %
99 %
1%
7:40
Ambulance, akutbil, nødbehandlerenhed
32 %
76 %
95 %
99 %
1%
7:26
* Kilde: Driftsopfølgning. Opgjort for perioderne 1. februar til 31. januar. Perioderne følger kontraktåret.
** Nødbehandlerenhederne blev startet op per oktober 2011.

Det fremgår af oversigten, at indsatsen fra akutbiler og nødbehandlerenheder medvirker til, at
forbedre den responstid som borgerne oplever indenfor såvel 5, 10 som 15 minutter samt den
gennemsnitlige responstid for den mest akutte indsats i regionen. En evaluering foretaget i
efteråret 2012 viste endvidere, at nødbehandlerenhederne i de tilfælde hvor de ankommer først til
et skadested, har en gennemsnitlig responstid på ca. 6 minutter samt at de i gennemsnit er på
skadestedet i 6 minutter inden ambulancen ankommer. Dette er en mærkbar serviceforbedring
overfor borgeren i den konkrete situation.
Samme evaluering belyste blandt andet også responstiden for de frivillige 1-1-2 akuthjælpere på
baggrund af journalaudit. Evalueringen viste her, at den gennemsnitlige responstid er på knap 7:00
minutter. I knap 50 % af tilfældene er de fremme efter senest 5 minutter, i knap 90 % af tilfældene
er de fremme efter senest 10 minutter, og i over 95 % af tilfældene er de fremme indenfor 15
minutter efter udkald. Ambulancernes responstid, ifølge journalopgørelserne, gennemsnitligt
27:20 minutter (30:30 minutter på øerne)2. I 3 tilfælde har 1-1-2 akuthjælperne registreret, at der
går over 1 time inden patienten overdrages til det præhospitale beredskab. Alle tre tilfælde foregået
på øerne. I blot 4 tilfælde, som alle er fra Sjællands Odde, er ambulancen registreret fremme inden
der er gået 15 minutter. Der er ikke tale om en særlig høj aktivitet, men i de tilfælde, hvor den
sundhedsfaglige visitator vurderer, at indsatsen fra 1-1-2 akuthjælperne sundhedsfagligt kan have
en betydning, har det en stor betydning for borgeren, responstidsmæssigt.
Responstid for akut ambulancekørsel i kategori B
I 2012 var den gennemsnitlige responstid på 15:07 minutter for akut ambulancekørsel i kategori B.
Responstiden var til sammenligning på 14:14 minutter i 2011, og der er dermed tale om en lidt
længere gennemsnitlig responstid på de akutte, men ikke livstruende og derfor også mindre
Baseret på journaldata fra audit. Opgørelsen er baseret på data fra 37 journaler, heraf er 30 relateret til
øerne. Der findes ikke data for, hvor lang tid der går fra 1-1-2 opkald modtages til 1-1-2 akuthjælper kaldes
ud.
2
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hastende ambulancekørsler. Det skal dog bemærkes, at der fra 2011 til 2012 er sket en markant
øgning i antallet af kørsler i kategori B på 16 %, svarende til knap 3.000 flere kørsler, samt at
serviceniveauet på de akutte og potentielt livstruende ambulancekørsler i kategori A er blevet
forbedret. Servicemål og realiserede responstider for akut ambulancekørsel i kategori B fremgår af
nedenstående oversigt.
Realiserede responstider i 2012 for ambulancekørsler i kategori B
Område 1:
Greve, Køge, Solrød
Område 2:
Lejre, Roskilde
Område 3:
Holbæk, Kalundborg, Odsherred
Område 4:
Ringsted, Slagelse, Sorø
Område 5:
Faxe, Næstved, Stevns
Område 6:
Guldborgsund, Lolland, Vordingborg
I alt (2012)

Responstid
Mål
Realiseret
Mål
Realiseret
Mål
Realiseret
Mål
Realiseret
Mål
Realiseret
Mål
Realiseret
Realiseret

≤15
65 %
72 %
61 %
75 %
46 %
49 %
56 %
60 %
54 %
58 %
45 %
50 %
59 %

≤30
93 %
97 %
93 %
98 %
88 %
89 %
93 %
93 %
91 %
92 %
83 %
87 %
92 %

≤45
97 %
99 %
97 %
100 %
97 %
98 %
98 %
99 %
98 %
99 %
95 %
97 %
99 %

≤60
99,5 %
99,9 %
98 %
100 %
99 %
100 %
99 %
100 %
99 %
100 %
98 %
99 %
100 %

Gns. (min.)

I alt 2011
Realiseret
62 % 94 %
99 % 100 %
* Kilde: Driftsopfølgning. Opgjort for perioden 1. februar til 31. januar. Perioden følger kontraktåret.

12:06
11:39
17:07
14:24
15:37
17:16
15:07
14:14
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Planlagt liggende og siddende patienttransport
Reglerne for transport til og fra sygehuset er fastsat i lovgivningen. I lovgivningen står der blandt
andet, at kan du selv, skal du selv. Det betyder, at patienterne som hovedregel selv skal sørge for
transport til og fra undersøgelse og behandling. Region Sjælland tilbyder dog transport (eller giver
befordringsodtgørelse) i en række tilfælde. Reglerne på området er komplicerede, men meget kort
og lettere forsimplet er det tilfældet, hvis 1) patienten har brug for en ambulance eller et særligt
sygekøretøj, 2) patienten modtager pension efter de sociale pensionslove, 3) afstanden til eller fra
sygehuset, hvor behandlingen efter regionens visitationsretningslinjer kan finde sted, overstiger 50
km hver vej eller 4) hvis patientens tilstand, ud fra en sundhedsfaglig vurdering, udelukker
befordring med offentlige transportmidler.

Planlagt liggende patienttransport
Antallet af planlagte liggende patienttransport (ambulancekørsel kategori C og D) er reduceret fra
2011 til 2012. Der er tale om en reduktion på 2,4 %. Når patienterne transporteres med en planlagt
liggende kørsel, kan der både være tale om patienter som har behov for observation eller
fortsættelse af behandling (kategori C), og for patienter som ikke har behov for observation eller
fortsættelse af behandlingen, men hvor transporten af forskellige årsager bedst kan foretages
liggende (kategori D).
Det fremgår, at ambulancekørsel i kategori C er øget betragteligt fra 2011 til 2012, mens
ambulancekørsel i kategori D er reduceret i stort set tilsvarende niveau. Fra at have udgjort 15 % af
den planlagte liggende patienttransport, ligger ambulancekørslerne i kategori C nu stabilt på ca. 2
ud af 3 kørsler. Fordelingen imellem kørsler i kategori C og D har i praksis imidlertid ikke den store
betydning for beredskabet, idet liggende patienttransporter i Region Sjælland alle udføres af en
ambulance, som er bemandet i henhold til bekendtgørelsen. Ændringen kan henføres til at
opmærksomheden omkring korrekt registrering af kørselsformen fordelt på kategori C og D er
blevet skærpet i løbet af foråret/sommeren 2011. Fordelingen imellem kørsler, hvor der er/ikke er
behov for observation og fortsættelse af behandling i 2012, er dermed mere retvisende for de
faktiske forhold end 2011-tallene.
Planlagt liggende patienttransport, Kategori C og Kategori D
Planlagt, kategori C
Område 1:
Greve, Køge, Solrød
Område 2:
Lejre, Roskilde
Område 3:
Holbæk, Kalundborg, Odsherred
Område 4:
Ringsted, Slagelse, Sorø
Område5:
Faxe, Næstved, Stevns
Omr.6:
Guldborgsund, Lolland, Vordingborg
Udenregional optageadresse
Kategori C kørsler i alt
Kategori D kørsler i alt

Antal 2011

Antal 2012

Ændring

Ændr. (%)

6.861

6.680

-181

- 2,6 %

5.554

5.541

-13

- 0,2 %

9.536

8.482

-1.054

- 11,1 %

7.031

7.314

283

+ 4,0 %

5.966

6.232

266

+ 4,5 %

7.078

6.778

-300

- 4,2 %

5.028

4.891

-137

- 2,7 %

18.446
28.608

29.981
15.937

11.535
-12.671

+ 62,5 %
- 44,3 %

Kategori C/D kørsler i alt
47.054
45.918
-1.136
- 2,4 %
* Kilde: Driftsopfølgning. Opgjort for perioderne 1. februar til 31. januar. Perioderne følger kontraktåret.
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Den liggende patienttransport kan bestilles og udføres som en tidskritisk (fx når en patient har en
behandlingstid, der skal overholdes), eller ikke-tidskritisk opgave (fx en hjemtransport efter endt
indlæggelse på sygehus). Da al liggende patienttransport udføres af ambulancer, har det betydning
for beredskabet, hvorvidt en liggende patienttransport er tidskritisk eller ikke-tidskritisk. Det
fremgår af nedenstående oversigt, at andelen af tidskritiske patienttransporter i både 2010 og 2011
har ligget på ca. 58 % af aktiviteten, mens den i 2012 er reduceret til ca. 54 %.
Fordeling imellem tidskritiske og ikke-tidskritiske, planlagte liggende patienttransporter
70,0%

Andel af tidskritske
kørsler C/D

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2010 58,7% 58,6% 59,5% 57,9% 57,1% 59,7% 58,6% 58,8% 58,6% 59,0% 58,2% 61,0%
2011 57,5% 59,3% 56,7% 58,1% 58,0% 56,5% 59,1% 59,9% 59,6% 59,3% 56,7% 60,2%
2012 57,4% 57,7% 52,9% 53,3% 51,6% 52,2% 48,6% 51,5% 55,7% 56,3% 54,5% 57,1%
2013 59,4%
* Kilde: Driftsopfølgning. Opgjort for perioderne 1. februar til 31. januar. Perioderne følger kontraktåret.

De interhospitale transporter foretages hovedsageligt som en planlagt liggende kørsel. Det er
således knap 85 % af de interhospitale transporter, der foretages planlagt liggende. Ud af den
samlede planlagte liggende aktivitet udgør de interhospitale transporter ca. 1/3.

Siddende patientkørsel
Den siddende patienttransport kan foregå på forskellige måder og med forskellige transportmidler:
 Patientbus
 Siddende transport i almindelige biler
 Kørestolstransport i biler med lift - evt. med en trappemaskine
 Hvilende transport med specielt hvilesæde
Patientbus
Region Sjælland havde i 2012 fire specialindrettet patientbusser, som benyttes af patienter, der
skal til og fra behandling på Rigshospitalet, samt hospitaler i nærheden. Busserne kører tur/retur
to gange dagligt fra henholdsvis Slagelse over Holbæk inden ankomst til Rigshospitalet samt fra
Nakskov over Nykøbing Falster, Rønnede og Køge inden ankomst til Rigshospitalet. Herudover
havde man en minibus, som kørte til Odense. I 2012 blev der foretaget i alt 30.529 transporter med
regionens patientbusser. Antallet af patienttransporter med patientbus er lidt lavere end i 2011.
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Patientbusserne har 32 siddepladser, hvoraf 3 sæder er
hvilesæder, og der er plads til to kørestole i bussen. De er
specielindrettet med bl.a. toilet, køkken og lift således, at
gangbesværede og kørestolsbrugere kan benytte bussen.
Bussen har monteret en seng i tilfælde af, at en patient
bliver utilpas under turen. Sengen kan dog ikke benyttes
til transport af liggende patienter. Bussen er også udstyret
med førstehjælpsudstyr og hjertestarter, og den er
bemandet med en social- og sundhedsassistent der har
gennemgået førstehjælpskursus med hjertestarter, så der
kan ydes førstehjælp til patienterne.
Planlagt siddende kørsel
Den siddende patienttransport foregår dels gennem en aftale med Movia Flextrafik som varetager
den siddende patienttransport i tidsrummet 06:00-23:00, dels med almindelig taxakørsel i
tidsrummet 23:00-06:00. Over 99 % af den siddende patienttransport foregår med Movia
Flextrafik. Transporten foregår i almindelige biler, eller i biler med lift og eventuelt også
trappemaskine, afhængig af patientens behov. I 2012 blev der foretaget knap 340.000 siddende
patienttransporter. Rejserne har i gennemsnit en længde på 35,4 km. Det er en aktivitetsstigning
på næsten 4 % i forhold til 2011. I 43 % af tilfældene foregår rejsen som en såkaldt servicerejse,
hvor patienten ud over transporten til og fra sygehus også bliver fulgt ”hele vejen” til afdelingen,
eller egen hoveddør.
Udover en øget aktivitet, kan der også registreres en stigning i antallet af kørte kilometer i
forbindelse med den enkelte patienttransport. Udviklingen fremgår af nedenstående oversigt.
Gennemsnitlig rejselængde (km) per patienttransport
37,5
37
36,5
36
35,5
35
34,5
34
33,5
33
32,5

Kilde: Movia Flextrafik

Befordringsservice og Movia Flextrafik bestræber sig på, at så stor en andel af patienttransporterne
som muligt foregår som koordineret kørsel, ved at der enten er samkørsel af patienter eller hvis
bilen har en tur umiddelbart før eller efter kørslen. Det er tilfældet i 92 % af kørslerne.
Der er – af hensyn til patienterne – også et stort fokus på, at omvejskørsel og spildtid minimeres
for den enkelte patient.
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Præhospitalt Center følger løbende op på hvad den siddende patienttransport koster, i form af en
opfølgning på driftsomkostningen per direkte rejseminut. Hermed menes det antal minutter som
en rejse ville have taget, hvis patienten blev transporteret direkte fra A til B uden koordineret
kørsel. Desto lavere denne driftsomkostning er, desto mere effektivt foregår transporterne.
Pris per direkte rejseminut
kr. 10,00
kr. 9,50
kr. 9,00
kr. 8,50
kr. 8,00
Pris per rejseminut

kr. 7,50
kr. 7,00

Målsæting for pris per
rejseminut

kr. 6,50
kr. 6,00
kr. 5,50
jan-11
feb-11
mar-11
apr-11
maj-11
jun-11
jul-11
aug-11
sep-11
okt-11
nov-11
dec-11
jan-12
feb-12
mar-12
apr-12
maj-12
jun-12
jul-12
aug-12
sep-12
okt-12
nov-12
dec-12

kr. 5,00

Kilde: Movia Flextrafik

Som det fremgår af oversigten ovenfor, så er driftsomkostningen per direkte rejseminut løbende
blevet reduceret hen over 2011. Samtidig har man formået at fastholde det lavere niveau i 2012.
Hvilende patienttransporter
Der arbejdes endvidere med såkaldte hvilende patienttransporter, som er et alternativ til den
planlagte, liggende - ikke behandlingskrævende - patientbefordring. Det eneste helbredsmæssige
kriterium er, at patienten med støtte kan blive forflyttet fra en kørestol over i et hvilende sæde.
Selve stolen er multijusterbar og elektrisk styret, så patienten under kørslen selv kan indstille
stolen til en behagelig stilling.
Den hvilende patienttransport er en
forsøgsordning, og Region Sjælland har
indtil videre ombygget i alt to biler til
formålet. Bilerne betjener i princippet
hele regionen. Tilbagemeldingerne fra
patienter og patientorganisationer har
været særdeles positive, idet
kørselsformen opleves som en markant
forbedring af transportoplevelsen for
den enkelte patient.
I 2012 blev der foretaget i alt 171
hvilende patienttransporter. Der er
således et udviklingspotentiale, og det er
et fortsat indsatsområde.
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Akut siddende kørsel
Den siddende transport foretages som hovedregel i forbindelse med planlagt undersøgelse og
behandling, men personalet i Befordringsservice og på AMK-Vagtcentralen, kan i visse tilfælde
herudover tilbyde en såkaldt ”akut siddende” kørsel. Kørselsformen anvendes i tilfælde, hvor der
henvises akut til undersøgelse eller indlæggelse på sygehus, men hvor der efter en sundhedsfaglig
vurdering ikke er behov for behandling eller overvågning under transporten.
I de fleste tilfælde vil den akut siddende kørsel kunne være fremme indenfor 30 minutter, hvilket
generelt vil være væsentligt hurtigere end en kategori D kørsel med ambulance. Foruden at være
hurtigere fremme end en ambulance, har transportformen den fordel, at den ikke belaster
ambulanceberedskabet.
I 2012 blev der foretaget ca. 3.000 akut siddende kørsler. Det er en stigning på ca. 20 % i forhold til
2011. Ofte er det personalet i Befordringsservice der sørger for den akut siddende kørsel, når
sundhedsfagligt personale ringer for at bestille en patienttransport, men i en række tilfælde kan det
også være personalet i AMK-Vagtcentralen. Det var tilfældet 716 gange i 2012.

Servicemål for den siddende patienttransport
Servicemålene for den siddende patienttransport er, at patienterne i 85 % af tilfældene skal være
afhentet til tiden, mens patienterne i 95 % af tilfældene skal være afleveret til tiden. Patientkørsler
som bestilles med et afleveringstidspunkt, er typisk i tilfælde hvor patienten skal til undersøgelse
eller behandling, mens patientkørsler der bestilles med et afhentningstidspunkt typisk vil være
patienter som skal hjem efter undersøgelse eller behandling/indlæggelse.
Det fremgår af nedenstående oversigt, at der leveres høj performance i forhold til servicemålet
omkring afhentning til tiden (89,4 % i 2012). Det fremgår også, at der er en god performance
omkring servicemålet for aflevering til tiden (93,7 % i 2012), men at der her fortsat er et
forbedringspotentiale. Det skal dog understreges, at tidspunktet for aflevering altid tager hensyn
til, at patienten også skal fra afsætningsstedet og hen til behandlingsstedet m.v.. Der er således ikke
tale om, at patienten ankommer for sent til undersøgelse eller behandling, i de tilfælde hvor
servicemålet ikke overholdes.
Patienttransport med Movia Flekxtrafik. Rettidig aflevering og afhentning
100,00%

95,00%
Afhentet til tiden
90,00%

Afhentet til tiden (servicemål)
Afleveret til tiden

85,00%

Afleveret til tiden (servicemål)

80,00%

Kilde: Movia Flextrafik
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Transport af patienter til behandling i udlandet
I enkeltstående tilfælde skal regionerne ifølge lovgivningen betale for patientens transport til og fra
behandling i udlandet samt for opholdet under behandlingen. Der er som hovedregel tale om
tilfælde, hvor Sundhedsstyrelsen forinden har godkendt behandlingstilbuddet. Der er typisk tale
om kritisk syge patienter. Der er dog ikke blot tale om eksperimentel behandling, men også om
behandlinger, som slet ikke foretages i Danmark. I disse helt særlige tilfælde arrangerer
Befordringsservice efter aftale med patienten rejse og ophold til patienten samt én ledsager. I 2012
blev der afsluttet 17 af sådanne forløb. Herudover arrangerer Befordringsservice hjemtransport for
især nordiske statsborgere, i henhold til den Nordiske Konvention, som efter behandling på et af
regionens sygehuse, har behov for transporthjælp retur til hjemlandet.

FAKTABOKS
Eksempel på en behandling i udlandet
En patient har – efter et alvorligt trafikuheld - fået stomi, og da vedkommende ikke kan klare sig
selv i hjemmet er der bevilliget kommunal døgnpleje. Der er ikke nogen behandlingsmæssige
tilbud i Danmark, men der er eksperter på området i London, og Rigshospitalet ansøger derfor
Sundhedsstyrelsen om godkendelse af undersøgelse og eventuel operation. Sundhedsstyrelsen
vælger at indstille patienten til behandling og Præhospitalt Center arrangerer derfor transport og
ophold for patienten og én ledsager. To måneder efter Sundhedsstyrelsen har givet sit
forhåndstilsagn, er patienten opereret og forløbet afsluttes. I dag klarer patienten sig uden
hjemmepleje.

Telefoniske henvendelser vedrørende transport og befordring
Befordringsservice modtog i løbet af 2012 næsten 288.000 telefoniske henvendelser fra
sundhedsfagligt personale og borgere vedrørende bestilling af patientbefordring og/eller med
spørgsmål omkring befordringsgodtgørelse og refusion heraf.
Opkald til Befordringsservice vedrørende bestilling af patientbefordring/refusion
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
Tabt

80.000

Besvaret
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Opkaldene fra sundhedspersonale indeholder opkald fra sundhedsfagligt personale fra fx sygehuse
og almen praksis vedrørende bestilling både ambulancekørsel i kategori C og D og siddende
patienttransport. Det er alene sundhedsfagligt personale, der kan rekvirere patienttransport med
ambulance. Ydermere indeholder opkaldene henvendelser omkring aflysning og ændring af
kørsler, forespørgsler til reglerne på området, henvendelser hvis kørslen er forsinket samt opkald
vedrørende bestilling af kørsel med prøver (såkaldt pakkekørsel) m.v.. Servicemålet på området er,
at 80 % af opkaldene skulle være besvaret indenfor 3 minutter. I 2012 leverede Befordringsservice
en målopfyldelsesgrad på 79,4 %.
Opkaldene fra borgere indeholder opkald vedrørende bestilling af patienttransport samt
forespørgsler vedrørende befordringsgodtgørelse. Størstedelen af opkaldene – ca. 92 % - vedrører
patienttransport. Servicemålet på området er, at 80 % af opkaldene skal være besvaret indenfor 5
minutter. I 2012 leverede Befordringsservice en målopfyldelsesgrad på 81,3 %.

Ansøgning om og udbetaling af befordringsgodtgørelse
Befordringsservice modtog i 2012 95.137 ansøgninger om befordringsodtgørelse. Det er en stigning
på knap 14 % i forhold til året før. Der kan registreres en klar tendens til et øget antal af
ansøgninger vedrørende refusion. Fra at have ligget på mellem 300-400 henvendelser dagligt,
ligger antallet af ansøgninger nu næsten konsekvent over 400 ansøgninger dagligt.
Udbetalinger af befordringsgodtgørelse er således under stigende pres. Dels er der en øgning i
antallet af regionens borgere, som er berettiget til refusion som følge af den demografiske udvikling
(fx er antallet af folkepensionister øget med 1,7 % i løbet af 2012). Dels er der en øgning i antallet af
regionens borgere, som er berettiget til refusion, som følge af gennemførelsen af regionens
speciale- og sygehusplan, hvor der i en række tilfælde bliver længere til behandling.
I 2012 var der over 34.000 patienter, som fik foretaget en udbetaling af befordringsgodtgørelse.
Der er tale om en øgning på lige over 12 % i forhold til 2011. Samtidig kan der registreres en
stigning i det udbetalte beløb per person stigende fra 939 kr. i 2011 til 1.095 kr. i 2012. Af
oversigten nedenfor fremgår den gennemsnitlige ventetid, fra Befordringsservice modtager en
ansøgning om refusion til der foretages udbetaling. I sagsbehandlingen foretages blandt andet
kontrolberegninger for eventuelle billigdage og pensionsrabatter m.v..
Udvikling i ventetid på udbetaling af befordringsgodtgørelse
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Kvalitet
Præhospitalt Center har stort fokus på at sikre, at kvalitetsudvikling er integreret i de daglige
rutiner på alle niveauer for det præhospitale område. Det er et fælles ansvar for alle ledere og
medarbejdere at sikre kvalitet i de enkelte opgaver.

Akkreditering
Præhospitalt Center og ambulanceoperatørerne har i 2012 arbejdet intenst med udmøntningen af
den første version af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) på det præhospitale område, som
omfatter kvalitetsstandarder for patientens forløb fra henvendelse til AMK-Vagtcentralen og frem
til, at patienten er afsluttet eller overdraget til næste led i behandlingssystemet - oftest sygehuset.
DDKM for det præhospitale område indeholder i alt 53 akkrediteringsstandarder indenfor 20
forskellige temaer. Standarderne kan relateres til hovedområderne: Generelle patientforløb,
sygdomsspecifikke patientforløb og organisatoriske aktiviteter. Akkrediteringsstandarderne
omhandler alle former for patienttransporter, hvor der sker en overvågning eller behandling,
uanset hvem der udfører behandlingen. De omhandler endvidere alle behandlingsformer i
indsatsområdetydet af ambulancepersonale, læger og sygeplejersker. Desuden er der udviklet
standarder for de tilfælde, hvor den præhospitale indsats afsluttes på stedet.
For hver standard er der udarbejdet et eller flere retningsgivende dokumenter. De retningsgivende
dokumenter beskriver kvalitetskrav, som bør kendes og anvendes af alle der deltager i opgaver på
området. Arbejdet hermed er centreret i en kvalitetsorganisation i Præhospitalt Center.
Akkreditering foretages af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) og
gennemføres som én survey omfattende ambulanceoperatører samt regionens egne aktiviteter,
herunder AMK-Vagtcentralen. Akkrediteringsstatus tildeles herefter til hver ambulanceoperatør og
til regionen som helhed. Akkreditering af regionens præhospitale organisation forudsætter, at
samtlige ambulanceoperatører akkrediteres.

FAKTABOKS
Ved tildeling af akkrediteringsstatus vurderes regionen på:
 om den regionale organisation opfylder kravene i de organisatoriske akkrediteringsstandarder
 om der i det regionale præhospitalssystem som helhed er en systematisk tilgang til
kvalitetsudvikling
 fund i relation til de øvrige standarder, som vedrører opgaver, som regionen direkte har ansvaret for
at løse i henhold til den pågældende regions konkrete opgavefordeling, som den er fastlagt i
kontrakter og aftaler
 kvaliteten i det regionale præhospitalssystem som helhed: Kravet er her, at regionen opfylder de
ovenfor nævnte krav, som direkte vedrører regionen, og at alle entreprenører mindst opnår status
som ”akkrediteret med bemærkninger”
Ved tildeling af akkrediteringsstatus vurderes ambulanceoperatørerne vurderes på:
 om entreprenørens organisation opfylder kravene i de organisatoriske akkrediteringsstandarder
 fund i relation til de øvrige standarder, som vedrører opgaver, som entreprenøren direkte har
ansvaret for at løse i henhold den pågældende regions konkrete opgavefordeling, som den er fastlagt
i kontrakter og aftaler
Kilde: IKAS. Med ”entreprenør” forstås ”ambulanceoperatør” i de termer, der anvendes i Region Sjælland.
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En af regionens ambulanceoperatører har fået akkrediteringsstatus ”akkreditering pågår” i
forbindelse med IKAS’ survey i november 2012. Denne skal derfor først afklares inden
akkreditering af det præhospitale område i Region Sjælland kan finde sted. I alt manglede
operatøren at opfylde fem standarder, og heraf er den ene standard defineret som væsentlig,
hvilket indebærer, at status som ”delvist opfyldt” eller ”ikke opfyldt” automatisk medfører, at der
ikke kan ske akkreditering. IKAS anfører i sin survey-rapport, at de standarder, der blev vurderet
”ikke opfyldt” i al væsentlighed forventes at kunne blive opfyldt ved fokuseret resurvuy indenfor 3
måneder efter akkrediteringsnævnets afgørelse (dette blev gennemført medio marts 2013,
Akkrediteringsnævnets udtalelse afventes).
For så vidt angår Region Sjællands eget præhospitale beredskab blev der i survey-rapporten
påpeget problemer omkring patientjournal (fx fandt surveyerne utydelig skrift og ved et
færdselsuheld med fire patienter var alle patienter registreret på samme journal), mangelfuld
hygiejnepolitik- og organisation (hvor Præhospitalt Center var tilknyttet sygehusenes udvalg for
infektionshygiejne, men ikke indkaldt til møderne, og det kunne observeres, at brugt arbejdstøj
hang side om side med civilt tøj på en stumtjener på AMK-Vagtcentralen) og håndhygiejne (hvor
der kunne registreres manglende uddannelsesprogram og vedligeholdelsesundervisning for
håndhygiejne). De tre standarder, hvor regionen ikke lever op til kravene, vurderes ved fokuseret
resurvuy indenfor 3 måneder efter akkrediteringsnævnets afgørelse (denne blev gennemført medio
marts 2013, Akkrediteringsnævnets udtalelse afventes).

Utilsigtede hændelser
Formålet med patientsikkerhedsordningen for indrapportering af utilsigtede hændelser (UTH) er,
at blive opmærksom på patientsikkerhedsproblemer i takt med at de opstår samt systematisk at
skabe opmærksomhed omkring det der kan undgås med henblik på at forebygge gentagelser.
Rapportering og behandling af utilsigtede hændelser er formaliseret i Sundhedsloven, og har siden
september 2010 også været gældende for det præhospitale område.

FAKTABOKS
Ved ”utilsigtede hændelser” forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes
patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende.
Udredning og opfølgning kan have karakter af:
 En hændelsesanalyse: Gennemføres ved mindre komplekse hændelser uden personskade eller med
mild eller moderat grad af skade. Analyseteamet i Præhospitalt Center kan suppleres med særlig
ekspertise ad hoc. Hændelsesanalyser kan munde ud i, at hændelsen visiteres til en dyberegående
årsagsanalyse.
 En årsagsanalyse: Gennemføres ved alvorlige utilsigtede hændelser af et team af relevante
personer, som foretager en dybtgående analyse af den eller de årsager, der førte til den/de
konstaterede kvalitetsbrist. På grundlag af årsagsanalysen udarbejdes en handlingsplan – inkl.
efterfølgende monitorering af effekten af den valgte intervention.
 En kerneårsagsanalyse: Gennemføres hvis der er sket eller kunne være sket en alvorlig utilsigtet
hændelse med permanente skader, som kræver indlæggelse eller behandling hos praktiserende læge
eller øget behandlings/plejeindsats for indlagte patienter. Et analyseteam på max. 8-10 personer
nedsættes ad hoc, omfattende en leder, relevante frontlinjepersoner og en riskmanager.
Alle tre typer analyser kan gennemføres ”aggregeret”, dvs. at hyppigt forekommende utilsigtede hændelser
af samme karakter behandles samlet, hvor det forventes, at der kan være et læringspotentiale ved at betragte
hændelserne tematisk.
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Det er personalet selv der rapporterer utilsigtede hændelser, som de enten selv er involveret i eller
observerer hos andre. Præhospitalt Center arbejder proaktivt for at få personalet til at rapportere
relevante utilsigtede hændelser. Systemet er ikke-sanktionerende, hvorved personalet trygt kan
rapportere de utilsigtede hændelser der kan være med til at forebygge fejl, ved målrettede
systemændringer.
På det præhospitale område blev der i alt afsluttet 188 sager med utilsigtede hændelser. Antallet af
rapporterede UTH’er er øget fra 2011 til 2012. Dette skal tages som et positivt udtryk for, at det er
lykkedes at skabe tillid til rapporteringerne og som et positivt udtryk for at personalet aktivt
bidrager til erfaringsopsamling og om nødvendigt adfærdsændring. Alle hændelser klassificeres i
henhold til WHO klassifikationer.
Afsluttede utilsigtede hændelser fordelt på WHO klassifikation
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* Kilde: Årsrapport, Patientsikkerhed 2012. Hændelser klassificeres med minimum én WHO klassifikation.
Det vil sige, at en enkelt hændelse godt kan være registreret med to eller flere WHO klassifikationer.

De hyppigste WHO klassifikationer vedrører administrative processer (fx kørselsvejledning, der er
revideret flere gange i løbet af 2012), individ-team organisering (fx når den udførende
sundhedsperson ikke har fulgt de givne rekommandationer, eksempelvis kørselsvejledningen) og
kommunikation/ dokumentation (fx utilstrækkelige oplysninger til personalet i ambulancen
omkring særlige forhold på skadestedet).
I 2012 er der udført fem dybere analyser heraf to aggregerede analyser og to kerneårsagsanalyser.
Alle analyser er gennemført i et tværorganisatorisk samarbejde. Læringen på baggrund af
analyserne har blandet andet været:
 Vigtigheden af, at alle samarbejdspartnere kender og anvender Sikker Kommunikation
 Uklare retningslinjer, som er tilrettet og gjort transparente for brugerne
 Vigtigheden af at implementering af nye tiltag præhospitalt sker koordineret hos de to
operatører
 Vigtigheden af at tjekke lægemidler også før de lægges i ambulancernes oppakning
 Ændret udleveringsprocedure af parentale væsker fra sygehusapotek
 Løbende fokus på arbejdsdeling og kommunikationsmønstre hos mandskabet på
ambulancerne
 Omorganisering og øgning af de paramedicinerbemandede beredskaber i regionen
Herudover har analyse af også de mindre, enkeltstående hændelser affødt en række konkrete tiltag.
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Det er vurderet, at størstedelen af de afsluttede UTH’er ikke havde indflydelse på det samlede
præhospitale patientforløb. 9 % er vurderet som alvorlige, hvilket indikerer, at det ikke kan
udelukkes, at der er sket en forværring i patientens samlede kliniske tilstand, udløst af den/de
sundhedsfaglige præhospitale interventioner/tilbudte kompetencer og/eller sundhedsfaglige
beslutninger. Der er ikke modtaget hændelser i 2012, som er vurderet som dødelige, udløst af de
anvendte kompetencer og/eller sundhedsfaglige beslutninger.

Klager
I 2012 har Region Sjælland modtaget i alt 77 klager på det præhospitale område. Umiddelbart ser
dette ud til at være en markant øgning i forhold til 2011, men stigningen skyldes, at der traditionelt
har været flere forskellige indgange for klagerne. Tidligere har der derfor ikke været et fuldstændigt
overblik over antallet af klager. Der er løbende strammet op omkring processerne for håndtering af
klagesager hen over 2012. Der kan alene på baggrund af de ændrede administrative processer
forventes et øget antal klager i 2013.
Statistik over klager
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* Kilde: Administrativ registrering af klagesager.

** 1) Administrative klager indeholder klager vedrørende befordring, befordringsgodtgørelse og
hjemtransport af døde. 2) Serviceklager indeholder klager over adfærd (fx sprog), ventetider,
responstider, rengøring og renholdelse af materiel og uniform, afhentning, afsætning m.m.. Der er
tale om forhold hos ambulanceoperatørerne og Movia Flextrafik. 3) Sundhedsfaglige klager
indeholder klager vedrørende fx undersøgelse, behandling, fastlæggelse af diagnose, pleje,
tavshedspligt m.m.. 4) Klager til patientombuddet indeholder klager over den sundhedsfaglige
behandling, som ikke er rettet mod konkrete sundhedspersoner, men over forløb, ventetider,
information m.v.. Patientombuddet er en uafhængig klageinstans.
Klagerne undersøges og besvares af Præhospitalt Center. Der indhentes redegørelse fra den/dem,
der klages over ved serviceklager og sundhedsfaglige klager. Ved sidstnævnte tilbydes klager en
dialogsamtale, der ofte kan ”løse konflikten”. Hvis klager ikke ønsker dialogen, videresender
Præhospitalt Center klagen automatisk til Patientombuddet. Patienterne kan imidlertid også vælge
at klage direkte til Patientombuddet. I disse tilfælde tilbydes klager ligeledes en dialogsamtale, og
hvis klager efter denne samtale ikke ønsker at gå videre med sagen, foretages der ikke yderligere fra
Patientombuddets side. Ønsker klager ikke en dialogsamtale, eller ønsker klager herefter at
fastholde klagen, træffer Patientombuddet afgørelse i sagen. Præhospitalt Center har indtil videre
ikke modtaget afgørelser fra Patientombuddet, som har givet medhold til klager.
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Undersøgelser af brugertilfredsheden
Region Sjælland og Præhospitalt Center har i 2012 gennemført to evalueringer af brugernes
tilfredshed, med forskellige elementer af den præhospitale aktivitet. Dels blev der i foråret og
sommeren 2012 gennemført en undersøgelse af de forskellige elementer fra den sundhedsfaglige
rådgivning på AMK-Vagtcentralen, til eventuel overlevering på sygehus. Undersøgelsen blev
gennemført af Det Nationale Institut for Kommunernes og Regionernes Analyse og Forskning
(KORA). Herudover blev der i efteråret 2012 gennemført en undersøgelse af en række forskellige
elementer ved de supplerende præhospitale ressourcer – nødbehandlerenheder og 1-1-2
akuthjælpere – i Region Sjælland. Undersøgelsen blev gennemført af Præhospitalt Center. Begge
brugerevalueringer er foretaget som delelementer i Projekt Evaluering af Præhospital Plan (PEPP),
og de er foretaget på den akutte aktivitet.
Brugerne af det præhospitale beredskab er generelt trygge ved det akutte beredskab i Region
Sjælland, idet 86 % angiver at være ’meget trygge’ eller ’overvejende trygge’, og de fleste føler sig
fuldstændig overbeviste (74 %) om, at de kan få hurtig akut hjælp hvis de fremover skulle få brug
for det, mens 17 % i nogen grad føler sig overbeviste herom. I det følgende gengives hovedpointerne
fra de enkelte områder i undersøgelserne.
1-1-2-opkaldet og den sundhedsfaglige rådgivning
Deltagerne i KORA undersøgelsen gav i vid udstrækning udtryk for, at blot det at de fik kontakt til
den sundhedsfaglige rådgivning på AMK-Vagtcentralen gjorde, at de blev mere trygge i situationen.
Således tilkendegav 76 % at de var ’helt enig’ i udsagnet (57 %) eller ’overvejende enig’ i udsagnet
(19 %). Samtidig gav de udtryk for, at de modtog kompetent og omsorgsfuld hjælp i forbindelse
med opkaldet til 1-1-2. Hele 69 % af deltagerne i undersøgelsen tilkendegav, at de var ’meget
tilfredse’, og 21 % at de var ’overvejende tilfredse’ med den sundhedsfaglige rådgivning de modtog
ved opkaldet til 1-1-2. Blot 7 % tilkendegav, at de var ’mindre tilfredse’ eller ’ikke tilfredse’. Som en
forklaring herpå er anført tilfælde, hvor borgeren oplever ikke at få besked om, hvilken type af
hjælp, de kunne forvente at få. Dette medførte utryghed. Undersøgelsen som Præhospitalt Center
selv gennemførte i efteråret viste, i forlængelse heraf, at 8 % svarer at de er ’overvejende uenig’ og 6
% at de er ’helt uenig’ i udsagnet om, at de var trygge mens de ventede på, at hjælpen ankom.
Brugertilfredshed med den sundhedsfaglige visitation på AMK-Vagtcentralen
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Kilde: KORA ”Dem præhospitale indsats i Region Sjælland – En undersøgelse af borgernes oplevelser og
tilfredshed”
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Hjælpen på skadestedet
Deltagerne i begge undersøgelser giver udtryk for, at de oplever, at hjælpen ankommer så hurtigt
som muligt. Der er således 81 % i begge undersøgelser, som erklærer sig ’helt enig’ i udsagnet mens
12 % henholdsvis 13 % svarer ’overvejende enig’. Deltagerne giver også i stor udstrækning udtryk
for, at de blev mere trygge da hjælpen ankom, hvor 73-76 % svarer, at de er ’helt enig’ i udsagnet’ og
13-17 % at de er ’overvejende enig’ i udsagnet. Brugerundersøgelserne viser interessant nok også, at
det, at der kommer uniformeret og hurtig hjælp har stor betydning for borgerens tryghed i
situationen, men at det ikke har betydning for trygheden, hvorvidt der er tale om en frivillig 1-1-2
akuthjælper, en nødbehandler, en ambulance eller en avanceret præhospital ressource.
Deltagerne i begge undersøgelser blev bedt om at vurdere, hvor tilfredse de var alt i alt med
personalets håndtering af situationen på skadestedet. Her tilkendegav 93-96 % at de var ’meget
tilfredse’ eller’ overvejende tilfredse’. Blot 3-5 % har givet udtryk for at være ’mindre tilfreds’ eller
’ikke tilfreds’. Fra fokusgruppeinterviewene i KORA undersøgelsen nævnes som eksempel en
situation, hvor det blev oplevet at ambulancepersonalet havde vanskeligt ved at træffe beslutning
om, hvad der skulle gøres i situationen, hvilket affødte stor usikkerhed hos patienten.
Brugertilfredshed med indsatsen på skadestedet
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Kilde: KORA ”Dem præhospitale indsats i Region Sjælland – En undersøgelse af borgernes oplevelser og
tilfredshed”

Transporten til sygehus
Deltagerne i KORA undersøgelsen giver udtryk for, at de har følt sig trygge og godt behandlet under
transporten til sygehus. Samlet set giver 81 % af deltagerne udtryk for, at de – omstændighederne
taget i betragtning – har været ’meget tilfredse’ under transporten, mens 12 % udtrykker at være
’overvejende tilfredse’. Blot 2 % angiver at have været ’mindre tilfredse’ eller ’ikke tilfredse’.
Overgangen til sygehus
Fra deltagerne i KORA undersøgelsen ved vi, at oplevelsen omkring overgangen til sygehus
vurderes lidt mindre positivt sammenlignet med besvarelserne på spørgsmålene vedrørende både
hjælpen på skadestedet og under transporten. Alt i alt giver 73 % udtryk for, at de er enten ’meget
tilfredse’ (59 %) eller’ overvejende tilfredse’ (24 %). 13 % giver udtryk for, at de er ’mindre tilfredse’
eller ’ikke tilfredse’. Den lavere tilfredshed på dette punkt skyldes formodentlig for en stor dels
vedkommende, at ankomsten til sygehus er et markant skift som kan føles utrygt og uoverskueligt.
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Uddannelse
Præhospitalt Center har en række forpligtigelser relateret til uddannelse af det præhospitale
personale.

Uddannelse af 1-1-2 akuthjælpere og nødbehandlere
Præhospitalt Center varetager uddannelse og vedligeholdelsesuddannelse af 1-1-2 akuthjælpere og
nødbehandlere i regionen.
Der er uddannet mere end 100 1-1-2 akuthjælpere. De har modtaget en særlig uddannelse på 24
timer, som er godkendt og certificeret af den Præhospitale leder i Region Sjælland. Der foretages
opfølgning på uddannelsen hvert halve år. Dels i form af en årlig kursusdag. Dels i form af en årlig
”selvtræningspakke”.
Der er uddannet 98 kommunalt ansatte nødbehandlere. De har bestået den obligatoriske H.A.T.
uddannelse (Håndtering Af Tilskadekomne) samt et 24 timers specialkursus, der er godkendt og
certificeret af Region Sjællands Præhospitale leder. Der foretages opfølgning på uddannelsen årligt.

Uddannelse af ambulancebehandlere
Uddannelserne til ambulanceassistent, ambulancebehandler og paramediciner er reguleret i
bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt
uddannelse af ambulancepersonale m.v. nr. 1150 af 09/12/2011.
Præhospitalt Center sørger for planlægning af den sygehuspraktik, som ambulancebehandlerne
skal igennem i forbindelse med deres uddannelse til ambulanceassistent (hvor sygehuspraktikken
er 2x5 uger), ambulancebehandler (hvor sygehuspraktikken er 1x3 dage) eller paramediciner (hvor
sygehuspraktikken er 2x3 dage).
Herudover sørger Præhospitalt Center for den 6 dages praktik i akutbil og på AMK-Vagtcentralen
som paramedicinerne under uddannelse skal igennem.
På årsplan er der tale om mellem 50 og 100 praktikforløb. Antallet varierer og afhænger af, hvor
mange nye reddere, som ambulanceoperatørerne har behov for at få uddannet.
De færdiguddannede paramedicinere skal i henhold til bekendtgørelsen årligt gennemføre
vedligeholdelsesuddannelse på 5 kursusdage. Heraf er det Præhospitalt Center, som har ansvaret
for 4 af uddannelsesdagene, mens den sidste dag foregår hos egen ambulanceoperatør. Der er i dag
ca. 120 paramedicinere i regionen.
I Region Sjælland har man besluttet at give paramedicinerne nogle særlige kompetencer, som kan
bringes i anvendelse i den præhospitale indsats. Der er tale om IO kanylering og Larynxmaske.
Begge kompetencer erhverves efter 2 undervisningsdage, som Præhospitalt Center arrangerer samt
2 praktikdage på sygehus, som Præhospitalt Center planlægger.

Uddannelse af AMK-læger
Præhospitalt Center har planlagt og gennemført vedligeholdelsesuddannelse i behandling af
hjertestop for læger, med henblik på re-certificering.
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Beredskabsplanlægning og risikovurderinger
Sundhedsberedskabsplanlægning
I beredskabssituationer er det Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK), som leder og
koordinerer det samlede sundhedsberedskab, foruden den præhospitale indsats i hele Region
Sjælland.
Én gang i hver valgperiode udarbejdes en plan for Sundhedsberedskabet. Planen skal vedtages af
Regionsrådet. Sundhedsberedskabsplanen beskriver hvorledes sundhedsvæsenet i Region Sjælland
kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet m.v., ud over det daglige beredskab ved
større ulykker og katastrofer. Sundhedsberedskabsplanen indeholder endvidere en række
delplaner. Delplanerne vedrører blandt andet:
 Sygehusberedskabet: Vedrører beredskabet i det samlede sygehusvæsen med henblik på, at
der under større ulykker eller katastrofer kan ydes behandling på sygehus eller på
behandlingssteder uden for sygehus til syge og tilskadekomne. Sygehusenes
beredskabsplaner omhandler endvidere, hvorledes man nedsætter sårbarheden overfor
svigt af elforsyning, vand, varme og medicinske gasser.
 Psykiatriens beredskab: Vedrører det kriseterapeutiske beredskab, som aktiveres i
forbindelse med masseskader eller ulykker og hændelser, hvor behovet for psykisk
krisehjælp ikke kan dækkes via sundhedsvæsenets almindelige beredskab.
 Kommunalt sundhedsberedskab: Vedrører hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecentre
og beskriver målsætninger og operative forhold for blandt andet ekstraordinært udskrevne
patienter, samarbejder og kommunikation med regionens aktører med flere.
 Lægemiddelberedskabet: Vedrører beredskabet af lægemidler og medicinsk udstyr, der kan
imødekomme de ændrede krav til forbrug, forsyning og distribution, som må forudses at
ville opstå ved større ulykker og katastrofer.
Samhørende med sundhedsberedskabsplanen er aktiveringsplanen for sundhedsberedskabet i
Region Sjælland ved ekstraordinære hændelser og større ulykker. Denne plan er operationel og
beskriver på en kort og gennemskuelig facon, hvordan alarmeringsprocedurer foregår og hvem, der
har ansvaret for de forskellige procedurer i en beredskabssituation. Aktiveringsplanen revideres
som minimum én gang årligt.
Arbejdet med udarbejdelse og vedligeholdelse af den regionale sundhedsberedskabsplan og
aktiveringsplanen samt i forhold til den koordinerende indsats med sygehuse, kommuner og øvrige
interessenter, er forankret i Præhospitalt Center. Der er på nuværende tidspunkt et særligt fokus på
karantæneplaner og harmonisering af sygehusenes beredskabsplaner for blandt andet at sikre
genkendelighed, overblik og høj kvalitet på tværs af de regionale planer, samt jævnlig afprøvning
igennem øvelser for at sikre planernes robusthed.

Risikovurdering af arrangementer
Præhospitalt Center udarbejder risikovurderinger på arrangementer, der afholdes i Region
Sjælland. Risikovurderingerne udarbejdes på arrangementer, som spænder fra enkeltkoncerter,
små markeder og mindre festivaler til store arrangementer såsom markedet i Døllefjelde Musse og
Roskilde Festivalen. Konkret er der tale om en samlet vurdering af risikomomenter i forbindelse
med afholdelse af arrangementerne. Risikovurderingerne anvendes af politiet i forbindelse med
godkendelse af det konkrete arrangement. AMK-Vagtcentral, ambulanceoperatører, akutafdelinger
og de kommunale beredskaber m.fl. får tilsendt risikovurderingerne, således at man kan vurdere
det normale beredskab i forhold til risikoen ved arrangementet, og om nødvendigt øge
beredskabet.
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Projekter og indsatsområder i 2013
2012 har været et travlt og spændende år for det præhospitale område i Region Sjælland, og
indsatsen har været til stor gavn for borgerne i regionen. På nogle områder har 2012 været et
”udviklingsår”. Det gælder fx på kvalitetsområdet i forhold til arbejdet med Den Danske
Kvalitetsmodel. I 2013 udestår en stor opgave med at konsolidere de mange gode initiativer, som er
udviklet og påbegyndt i 2012, og det gælder ikke mindst om at fastholde den store gejst og det store
engagement, der har været lagt i arbejdet. Arbejdet med det tankegods, som ligger i DDKM er med
andre ord først lige begyndt.
Det har ligeledes været et ”udviklingsår” i forhold til de supplerende præhospitale ressourcer i form
af frivillige 1-1-2 akuthjælpere og kommunale nødbehandlerenheder. Den hurtige førstehjælp, som
de leverer, har vist sit værd i 2012. I 2013 skal indsatsen konsolideres, og der skal gennemføres
vedligeholdelsesuddannelse. Herudover vil der også blive arbejdet med at etablere nye ordninger
med 1-1-2 akuthjælpere – den første er allerede planlagt og har forventet opstart på Bogø i maj –
ligesom der arbejdes med at genetablere 2 kommunale nødbehandlerenheder til fagligt set mere
optimale placeringer – den første er allerede planlagt og har forventet opstart i Gørlev i juni.
På andre områder har 2012 været et ”konsolideringsår”. Det gælder fx i forhold arbejdet med den
sundhedsfaglige visitation på AMK-Vagtcentralen. Præhospitalt Center har nu erfaringer og
datagrundlag for et helt år med den nuværende organisering, og 2013 indeholder derfor gode
muligheder for at udvikle organisation og arbejdsprocesser. Et element heri vil være hjemtag af
paramedicinerberedskaberne på AMK-Vagtcentralen og akutbilen i Tappernøje i efteråret.
I en organisation som Præhospitalt Center vil der løbende blive sat gang i initiativer – både store
og små – for at udvikle og forbedre de ydelser, som organisationen leverer. Af igangværende eller
planlagte indsatser skal enkelte fremhæves. Andre indsatsområder vil helt sikkert komme til.
Udvikling og implementering af den præhospitale patientjournal (PPJ), hvor der på landsplan vil
foregå et arbejde i forhold til udviklingen af produktet med henblik på idriftsættelse i 2014. Fra
Region Sjælland deltager repræsentanter fra Præhospitalt Center, ambulanceoperatørerne og
akutafdelingerne i arbejdet – dermed inkluderes hele patientforløbet i udveklingsarbejdet.
Efter- og videreuddannelse af regionens paramedicinere med henblik på målrettet at opkvalificere
paramedicinerne således, at de uledsaget kan varetage af interhospitale transporter for patienter
med komplicerede problemstillinger (fx komplekse kronikere med comorbiditet).
Fortsat opkvalificering af AMK-lægerne, hvor Præhospitalt Center vil gennemføre lokal
uddannelse i forhold til funktionen som Indsatsleder Sundhed for at vedligeholde kompetencerne
hos de AMK-læger, der allerede har gennemført den nationale uddannelse, og konditionere de
AMK-læger, som endnu ikke har været på uddannelsen. Præhospitalt Center vil også gennemføre
træning i udvalgte alvorlige tilstande, med det udstyr, der er til rådighed i akutlægebilen.
Digitalisering af sagsgangene omkring udbetaling af befordringsgodtgørelse.
2013 vil forhåbentlig også give mulighed for et øget fokus på den hvilende patienttransport, der
indtil videre fungere som en forsøgsordning, og hvor tilbagemeldingerne fra patienter og
patientorganisationer har været særdeles positive. I 2012 blev der blot foretaget 171 hvilende
transporter. Der er således et betydeligt udviklingspotentiale, og det er et fortsat indsatsområde.
Endelig forestår en særdeles stor opgave i forhold til ambulancekontrakterne, som udløber og skal
sendes i udbud således, at det nye Regionsråd kan tage stilling til hvem der skal varetage
ambulanceberedskabet i Region Sjælland fra 2015 og frem.
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