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FORORD
Præhospitalt Center har i samarbejde med Falck
udviklet en Appbaseret kørselsvejledning til brug
for reddere i ambulancerne og lægevagten. Den
medarbejderdreven innovation og hurtig udvikling har betydet, at Præhospitalt Center har vundet den landsdækkende arbejdsmiljøpris i 2018.
Dommerkomiteen har lagt vægt på, at Præhospitalt
Center via en medarbejderdreven innovation har
udviklet og indført en ny teknologisk og digitaliseret løsning, som i høj grad har medvirket til at
forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne.
Præhospitalt Center har implementeret et nyt vagtcentralkontrolrum i oktober 2017 og arbejdet med
fuld implementering gennem 2018. Præhospitalt
Center har modtaget udviklingsprisen Outstanding
Achievement Award 2018 fra Carmenta på en
konference i Göteborg.
Hele det præhospitale område er fuldt akkrediteret efter de højeste standarder. Akkrediteringen
er gennemført ved Den Danske Kvalitetsmodel
version 3. Der er i akkrediteringen lagt stor vægt
på den professionalisme, som organisationen
fremviser – særligt reddernes store engagement for
patienterne er bemærket. Region Sjællands robuste
akutberedskab har således skabt et grundigt fundament, når Styrelsen for Patientsikkerhed besøger
området i 2019.
Vi har i 2018 gennemført et pilotprojekt på
digitalisering af de ca. 150.000 ansøgninger om
befordringsgodtgørelse vi modtager hvert år.
Pilotprojektet er afsluttet og godkendt til implementering i 2019. Det har længe været et ønske at
skabe en digital løsning på de arbejdsgange, der
er i forbindelse med godkendelse og udregning af
befordringsgodtgørelse.
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ET GODT ÅR FOR
AKUTBEREDSKABET I
REGION SJÆLLAND.

Region Sjælland har i samarbejde med Region
Syddanmark, Dansk Folkehjælp og FirstAED skabt
grundlaget for, at frivillige via Appteknologi kan
kaldes til hjertestop i Region Sjælland. I et samarbejde med TV2Øst, Sjællandske, DRP4 og Lolland
Falsters Folketidende er der gennemført en større
mediekampagne, hvor antallet af tilmeldte er eksploderet. Region Sjælland har nu ca. 1.600 frivillige
førstehjælpere, som døgnet rundt står til rådighed
for at hjælpe i lokalområdet.
Ombygningen af de øverste etager på Næstved
Sygehus er påbegyndt, og de første fornemmelser
for en fantastisk arbejdsplads begynder at tegne
sig. Vi glæder os rigtig meget til at komme på plads
i Næstved i oktober 2019.
Jeg håber, at denne årsrapport kan vise vores anstrengelser på at opnå et velfungerende og robust
beredskab til alle borgere i Region Sjælland.

Benny S. Jørgensen
Præhospital direktør, Region Sjælland
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NØGLETAL – 2017 OG 2018
Driftsår februar-januar			
Type

2017

2018

Udvikling

71.156

80.066

12,5%

Kørsel A (m. blink)

34.738

34.672

-0,2%

Kørsel B (m./u. blink)

29.314

35.441

20,9%

Akutte interhospitale transporter

3.192

3.982

24,7%

Frasorteret pga. responstidsregler

3.912

5.971

52,6%

48.277

45.129

-6,5%

Kørsel C (overvågning)

16.243

11.464

-29,4%

Kørsel D (u. overvågning)

31.051

32.633

5,1%

983

1.032

5,0%

Planlagte interhospitale transporter

15.329

13.742

-10,4%

Øvrig akutkørsel

5.559

5.861

5,4%

3.555

3.754

5,6%

868

779

-10,3%

1.136

1.328

16,9%

Akut ambulancekørsel

Planlagt ambulancekørsel

Forgæves kørsler

Akutbil
Akutlægebil
Præ- og Interhospital Transportenhed

Kalenderår januar-december			
Type

2017

2018

Udvikling

Øvrige akutte udkald

3.074

3.203

4,2%

757

770

1,7%

2.089

2.182

4,5%

228

251

10,1%

444.621

442.340

-0,5%

399.227

396.876

-0,6%

Patientbus

21.896

20.980

-4,2%

Pakke- og prøvekørsel

23.322

24.366

4,5%

Transport af personale

176

118

-33,0%

Akutlægehelekopter Ringsted
Nødbehandlere
1-1-2 akuthjælpere
Planlagt kørsel Movia/Ditobus
Siddende patienttransport (eksl. patientbus)

AMK-Vagtcentral - telefoniske henvendelser

75.863

80.152

5,7%

Sundhedsfaglige 1-1-2 opkald

68.275

72.164

5,7%

Øvrige sundhedsfaglige opkald

7.588

7.988

5,3%

326.676

325.003

-0,5%

Sundhedspersonale (besvaret)

160.998

162.068

0,7%

Borgere (besvaret)

165.678

162.935

-1,7%

467

463

-0,9%

1

4

300,0%

Befordringsservice - telefoniske henvendelser

Klager (indkomne)
Administrative
Serviceklager

417

426

2,2%

Sundhedsfaglige klager

23

16

-30,4%

Styrelsen for Patientklager

14

4

-71,4%

Patienterstatning

12

13

8,3%

Administrative opgaver			
Indkomne ansøgninger om befordringsgodtgørelse
Udbetalt befordringsgodtgørelse
Gennemsnitlig udbetaling

4

151.030

-3,6%

kr. 44.464.650 kr. 38.692.558

156.744

-13,0%

kr. 293

kr. 282

-3,8%
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2
-1-1
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2
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replæjhtuka

DET AKUTTE BEREDSKAB
Grundstammen i akutberedskabet i Region Sjælland består af et finmasket net af avancerede
præhospitale ressourcer af ambulancer, paramedicinerbemandede ambulancer, paramedicinerbemandede akutbiler, AMK-lægebil, PIT-bil (Præ- og
Interhospital Transportenhed) samt akutlægehelikopteren. Herudover er der i områder med særlige
behov supplerende præhospitale ressourcer.

6

Akutberedskabet varetager den akutte sundhedsfaglige præhospitale indsats. Som hovedregel
begynder indsatsen med et opkald til 1-1-2, og
afsluttes oftest med en indbringelse til sygehus
med overlevering til sundhedsfagligt personale på
sygehuset.
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1-1-2

RESPONSTIDER OG AKUT AMBULANCEKØRSEL

RESPONSTID AMBULANCEKØRSEL A						
≤ 5 min.

≤ 10 min.

≤ 15 min.

≤ 20 min.

2018

Region Sjælland i alt

27%

70%

94%

99%

> 20 min. Gns. (min.)
1%

08:09

2017

28%

69%

91%

98%

2%

08:21

2016

28%

70%

92%

98%

2%

08:18

2015

27%

68%

91%

98%

2%

08:29

2014

28%

69%

92%

98%

2%

08:16

RESPONSTID AMBULANCEKØRSEL B						
≤ 15 min.

≤ 30 min.

≤ 45 min.

≤ 60 min.

2018

Region Sjælland i alt

58%

93%

99%

100%

> 60 min. Gns. (min.)
0%

15:20

2017

57%

92%

99%

100%

0%

15:30

2016

58%

92%

98%

100%

0%

15:30

2015

56%

91%

98%

99%

1%

15:57

2014

58%

91%

98%

100%

0%

15:31

ANTAL AMBULANCEKØRSLER A						
Responstidområde

2014

2015

2016

2017

2018

2014-18

Roskilde

4.133

4.386

4.506

4.609

4.671

13%

Køge

4.472

4.977

4.844

4.783

5.125

15%

Holbæk

7.549

7.833

8.060

7.904

7.797

3%

Slagelse

5.813

6.365

7.593

7.237

7.370

27%

Næstved

5.077

5.777

7.443

7.204

7.622

50%

Nykøbing F

7.800

8.630

6.502

6.165

6.803

-13%

2

3

-

-

-

-

34.846

37.971

38.948

37.902

39.388

13%

1.598

1.544

1.726

1.832

1.999

25%

36.444

39.515

40.674

39.734

41.387

14%

Uden for område
Kørsel A
Akut interhospital (A)
Kørsel A i alt

ANTAL AMBULANCEKØRSLER B				

		

Responstidområde

2014

2015

2016

2017

2018

2014-18

Roskilde

3.235

2.996

3.215

3.729

4.278

32%

Køge

3.355

3.077

3.466

3.887

4.858

45%

Holbæk

5.036

4.783

5.593

6.208

7.227

44%

Slagelse

4.307

3.800

5.286

5.645

7.156

66%

Næstved

3.480

3.493

5.199

5.620

7.067

103%

Nykøbing F

5.292

5.284

4.533

4.973

6.110

15%

Uden for område
Kørsel B
Akut interhospital (B)
Kørsel B i alt

-

19

-

-

-

-

24.705

23.452

27.292

30.062

36.696

49%

1.126

860

1.056

1.360

1.983

77%

25.831

24.312

28.348

31.422

38.679

50%
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FALCK-STATION NÆSTVED

PÅ VAGT MED
AMBULANCEREDDERE
Hvordan ser en dag ud for ambulancereddere på
en Falck-station i Region Sjælland? For at give et
indblik i det følger en observatør fra Præhospitalt
Center to ambulancereddere fra Falck-station
Næstved på en vagt fra kl. 7.00 til kl. 19.00. Der er
ikke to vagter, der ligner hinanden – og man kan
aldrig forudse, hvad der vil ske i løbet af en vagt.
Operativ leder, Christian, på Falck-station Næstved
har arrangeret, at vi skal følge paramedicineren
Michael og ambulancebehandleren Ronnie på
deres vagt. Vagten starter med en kort briefing i
frokoststuen af operativ leder. Herefter går redderne ned for at gennemgå ambulancen, hvor de
tjekker, at tasker og rum i ambulancen er pakket med de rigtige ting, og fylder op, der hvor
der mangler. Paramedicineren fortæller om de
forskellige remedier, de har med i taskerne, og
viser udstyret i ambulancen. Efter ambulancen er
gennemgået, afkrydses kvalitetskontrol, og til slut
bliver bårerummet rengjort.
Paramedicineren Michael har kørt ambulance i
33 år. Han har været paramediciner siden 2011. I
sin lange karriere har han kørt ambulance i både
Roskilde, Køge og på de tidligere Storstrøms Amts
lægebiler. De sidste mange år har han kørt på
Falck-station Næstved. Ambulancebehandleren
Ronnie har kørt ambulance i 23 år. Han har i det
meste af sin karriere kørt ambulance i Københavnsområdet. Fra januar 2019 har han været på
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Falck-station Næstved. Ronnie er glad for skiftet til
det sydsjællandske.
Kl. 8.30 bliver ambulanceredderne sat på beredskabsvagt inde i Næstved by. Dette gøres for at
have en ambulance centralt placeret, mens den
ikke er ude på en opgave. Mens ambulancen er i
beredskabsvagt, bliver store og små situationer
vendt mellem Michael og Ronnie.
Kl. 9.41 bliver ambulancen kaldt til en hændelse
i Karrebæksminde. En ældre kvinde er faldet om
hjemme og har snurrende fornemmelser i hals
og arm. Hun er i risiko for akut blodprop. Der
køres kørsel A til adressen. Hos kvinden modtages
redderne af kvindens datter og barnebarn. Kvinden sidder i en stol og har det skidt. Redderne
går straks i gang med at undersøge kvinden. De
foretager EKG-måling, mens de spørger kvinden
og datteren, hvordan kvinden har haft det på det
seneste. På den måde finder redderne frem til, hvor
akut situationen er, og hvilket sygehus kvinden
skal køres til. Kvinden bliver hjulpet ud i ambulancen, og der køres kørsel B til Slagelse Sygehus.
I starten af kørslen lægger ambulancebehandleren
IV-adgang på kvinden. Han holder øje med vejen
og trafikken i forbindelse med, at han skal lægge
nålen i kvindens arm. Senere på turen begynder
kvinden at få kvalme, og ambulancebehandleren
giver hende kvalmestillende medicin intravenøst.
På køreturen ringer ambulancebehandleren til
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Slagelse akutmodtagelse, og informerer dem om
deres ankomst.
Efter kvinden er afleveret og informationer er
overleveret til det sundhedsfaglige personale på
akutafdelingen, gør redderne ambulancen klar til,
at de kan melde sig fri – der kommer rene tæpper
på båren og medicintasken fyldes op igen. Omkring
kl. 10.50 køres der mod Næstved igen.
Ambulancen er kun knapt nået ud af Slagelse, da
ambulancen bliver kaldt til Vemmelev. Ambulancen skal være anden ambulance til en ældre kvinde
med respirationsstop. Paramedicineren fortæller,
hvilken rolle de har, når de bliver kaldt ud som
anden ambulance. Her vil der være brug for at assistere den første ankomne ambulance med det, de
har brug for eller overtage for eksempel hjertelungeredning. Ambulancen er fremme hurtigt, og
redderne går ind i huset. I entreen bliver de mødt
af redderne fra den første ambulance, der fortæller,
at genoplivning er indstillet. Derfor afslutter redderne, Michael og Ronnie, deres opgave, og sætter
sig ud i ambulancen igen. Den første ambulance
bliver, og sørger for det praktiske i situationen.
Ambulancebehandleren kører ambulancen hjem til
Næstved.
Kl. 11.45 er de tilbage på stationen. Ambulancen
fyldes op med det, der er blevet brugt ved turen til
Karrebæksminde. Der bliver spist frokost og snakket med de andre reddere på stationen.
Kl. 13.12 bliver redderne, Michael og Ronnie, over
deres radio, som de altid har på sig, kaldt ud til et
hjertestop i Rønnede. Hurtigt sidder de klar i ambulancen, og er klar til at køre. Over radioen får de
at vide, at ambulancen skal være anden ambulance
på hændelsen. Det er ambulancebehandleren, der
kører ambulancen. Over radioen får de oplysninger
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fra den tekniske disponent på AMK-Vagtcentralen
om, at PIT-bilen også er på vej til hændelsen.
Paramedicineren orienterer sig i den Præhospitale
Patient Journal (PPJ) på vej til hændelsen. Da
ambulancen er to minutter fra ankomst, orienterer
ambulancebehandleren paramedicineren om dette.
Ambulancen ankommer til stedet, der viser sig
at være en plejebolig. Det er en ældre kvinde, der
er faldet om. Der er godt fyldt op i lejligheden
med ambulancereddere fra den første ambulance,
personale fra plejehjemmet og nu også redderne,
Michael og Ronnie. Efter få minutter ankommer
også PIT-lægen og PIT-lægeassistenten. Livreddende behandling af den ældre kvinde er i gang
på badeværelset. Da kvinden er kommet op på
båren, fortsat bevidstløs, bliver hun kørt ud til den
først ankomne ambulance, hvor PIT-teamet går i
bårerummet og gør klar til kørsel A til sygehuset.
Redderne, Michael og Ronnie, har afsluttet deres
del i hændelsen, og går mod ambulancen for at
melde sig fri.
På turen fra Rønnede rundes Falck-station Faxe,
da det er beredskabet i Faxe, der er kørt med den
ældre kvinde fra Rønnede. Falck-station Faxe er en
lille station. På vej fra Faxe mod Næstved indkommer et kald fra de tekniske disponenter om en
bobler i Rønnede. Ambulancen vender om og kører
kørsel A mod Rønnede. Paramedicineren forklarer,
at en bobler betyder, at de tekniske disponenter ikke har fået alle informationer til at kunne
disponere turen. Kort efter kommer det frem på
skærmen, at det drejer sig om en mand med mulig
respirationsstop, og adressen kommer frem.
Kl. 14.46 kommer ambulancen frem til en arbejdsplads, hvor en mand er faldet om, mens
kollegaerne har set det. Manden ligger på gulvet,
og er ikke kontaktbar. Mandens kollega sidder ved
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ham. Mens paramedicineren tilser manden, gør
ambulancebehandleren klar til at måle mandens
blodsukkerniveau. Det viser sig at være ekstremt
lavt, og hurtigt bliver der gjort klar til at give
glukose intravenøst. Få minutter efter at glukosen
er begyndt at løbe, kommer manden langsomt til
sig selv. Han bliver hjulpet ud i ambulancen, og der
køres kørsel B til Slagelse Sygehus. Ambulancebehandleren kører ambulancen og paramedicineren
behandler manden i bårerummet. Løbende måler
paramedicineren mandens blodsukkerniveau for
blandt andet at holde øje med, om det stiger for
meget. Ved ankomst til Slagelse Sygehus kl. 15.33
har manden det betydeligt bedre. Han bliver kørt
ind på den stue, som sundhedspersonalet har
anvist. Her overleverer paramedicineren informationer til sundhedspersonalet og siger farvel og
ønsker god bedring til manden.
Redderne kører båren ud til ambulancen, og gør
den klar til næste tur. Inden de melder sig fri,
kører de omkring et depot på sygehuset, hvor der
opbevares iltflasker, for at få fyldt nye flasker på
ambulancen.
Turen går nu tilbage mod Næstved. Ved ankomsten
til Næstved kl. 16.30 bliver ambulancen gjort klar
til at modtage en ny tur. Herefter går redderne op
i frokoststuen og får sig noget eftermiddagsmad.
Jævnligt snakker redderne, der er på stationen,
med hinanden om de forskellige ture, de har haft i
løbet af deres vagt.
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Kl. 17.18 bliver redderne, Michael og Ronnie, kaldt
ud på endnu en beredskabsvagt. Denne gang ude
ved Præstøvej i Næstved. Ligesom de når ud til ambulancen, bliver de kaldt ud til en ny tur. De bliver
kaldt ud på en kørsel B til Holme Olstrup, hvor en
lille pige er faldet ud af sin køjeseng og har slået
hovedet. Ved ankomst til adressen modtager forældrene, med den lille pige i armene, ambulanceredderne i entreen. De er klar til at køre. Paramedicineren og ambulancebehandleren tilser pigen, mens
hun sidder hos sin far. Hun er vågen, ked af det og
har ondt. Moren og den lille pige kommer med ud
i bårerummet, hvor ambulancebehandleren går i
gang med yderligere undersøgelser af pigen. Paramedicineren gør klar til at køre kørsel B til Slagelse
Sygehus. Under turen snakker ambulancebehandleren med den lille pige, og forsøger at gøre hende
tryg under køreturen. Ved ankomsten til sygehuset
omkring kl. 18.00 bliver pigen med sin mor fulgt
ind på skadestuen. Ambulancebehandleren følger
dem derind.
På Slagelse Sygehus slutter turen for dagens observatør. Redderne gør ambulancen klar til at melde
sig fri og køre til Næstved. Deres vagt slutter kl.
19.00.
Tak til Ronnie og Michael for at give et indblik i,
hvordan en vagt for to ambulancereddere i Region
Sjælland kan forløbe.
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DANMARK REDDER LIV
Med ønsket om at involvere civilsamfundets ressourcer til at yde
hurtig og relevant førstehjælp inden ambulancen ankommer, har
Region Sjælland i samarbejde med Region Syddanmark, FirstAED
og Dansk Folkehjælp opstartet projektet Danmark Redder Liv.
Formålet med Danmark Redder Liv er at øge overlevelsen af hjertestop ved at engagere flere borgere i at give livreddende førstehjælp.
Det kan således blive muligt at sikre borgerne en tidligere indsats
med førstehjælp, herunder hjertelungeredning, og brugen af de
mange offentligt tilgængelige hjertestartere.
Pr 1. maj 2018 kunne de første førstehjælpere gennem Danmark
Redder Liv blive kaldt ud til akutte - og livstruende hændelser.
Førstehjælperne vil med udkaldssystemet FirstAED blive kaldt
ud fra AMK-Vagtcentralen. Systemet ”kalder” automatisk op til de
førstehjælpere, der er tættest på patienten baseret på GPS-position
af førstehjælperes smartphones, hvor FirstAED-applikationen er
installeret.
Der har været stor tilslutning til projektet. Ind til videre har ca.
1.600 borgere i Region Sjælland uddannet sig til førstehjælpere
gennem Danmark Redder Liv, og er dermed med til at gøre en forskel i nærsamfundet for deres medborgere.
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ARBEJDSMILJØPRISEN 2018
I foråret 2018 vandt Præhospitalt Center Arbejdsmiljørådets Arbejdsmiljøpris i kategorien Forandring og ny teknologi. Præhospitalt Center vandt
med baggrund i en nyudviklet app, der hjælper
personalet med hurtigere at træffe den korrekte
beslutning om, hvor akutpatienter og borgere skal
transporteres hen.
Der blev lagt væk på, at Præhospitalt Center gennem medarbejderdrevet innovation har udviklet
en ny teknologisk og digitaliseret løsning, som i høj
grad har medvirket til at forbedre arbejdsmiljøet
for medarbejderne.

App’en har erstattet et 17 sider langt, kompliceret
dokument med kørselsvejledning, hvor ambulanceredderne ofte måtte ringe til AMK-Vagtcentralen
for at få den nødvendige information. Med app’en
spares der dermed kostbar tid for både ambulancereddere og patienter.
”App’en har skabt et bedre arbejdsmiljø med mindre frustration, færre telefonopkald og en hurtig
afklaring på, hvor ambulanceredderne hurtigt
og sikkert bringer patienter til det rette hospital,”
udtaler Brian Lindekilde Hansen, Sektionsleder i
Præhospitalt Center.

CARMENTAPRISEN
I oktober 2017 implementerede Præhospitalt Center det nye
vagtcentralssystem
Carmenta. Ved Carmentakonferencen
i juni 2018 modtog
Præhospitalt Center prisen
Outstanding Achievement Award 2018, fordi
Carmenta har værdsat vores samarbejde, positive
tilgang og innovative tankegang.
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ADVANCED PARAMEDIC
Uddannelsen til Advanced Paramedic (APM) er
en efteruddannelse under opbygning designet af
Region Sjælland med input fra samarbejdspartnere på beredskabsområdet. Det første hold, på
ca. 50 paramedicinere, påbegyndte uddannelsen i
efteråret 2016. De første to moduler omhandlende
henholdsvis Interhospitale transporter og Præhospital ledelse og indsats ved særlige hændelser
blev afholdt i 2016 og 2017. I 2018 blev tredje
modul: Det psykiatriske modul afholdt.
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Paramedicinere med efteruddannelse til Advanced
Paramedic kører på henholdsvis akutbiler, AMKlægebilen (som lægeassistent) og PIT-bilen (som
PIT-lægeassistent). Advanced Paramedics ansat af
Falck fungerer herudover som paramedicinere på
ambulancerne. Alle regionsansatte paramedicinere
er uddannede Advanced Paramedics.
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EN DAG MED
PRÆ- OG INTERHOSPITAL
TRANSPORTENHED
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Region Sjællands Præ- og Interhospital Transportenhed (PIT) skal sikre hensigtsmæssig og standardiseret varetagelse af ambulancetransporter af patienter mellem regionens sygehuse og til sygehuse
uden for regionen med udgangspunkt i patientens
tilstand og sundhedsfaglige behov.
Men hvordan forløber en dag med PIT-enheden så
egentlig? Det har vi sat os for at give et billede af.
Det er tirsdag morgen på Sjællands Universitetshospital, Køge (SUH Køge). PIT-lægen Marina mødte
ind på sin døgnvagt dagen før kl. 16.00. Marina er
til daglig overlæge på Anæstesiologisk Afdeling på
SUH Køge. PIT-lægeassistenten Jakob er lige mødt
på sin døgnvagt kl. 8.00. Jakob er ansat i Falck og
uddannet Advanced Paramedic (APM).
På PIT-enhedens kontor læser PIT-lægen op på
den patient, der bliver dagens første tur: En ung
lungetransplanteret mand med en infektion skal
flyttes fra Nykøbing Falster Sygehus til Rigshospitalet. Der køres mod Nykøbing Falster kl. 8.14 med
kørsel A.
På køreturen til Nykøbing Falster fortæller
PIT-lægen om en travl aften og nat, hvor PIT-enheden blandt andet fulgte to patienter til Rigshospitalet. Der var tale om to patienter fra samme afdeling
(endda samme stue), der begge skulle transporteres til samme afdeling på Rigshospitalet. PIT-lægen
visiterede, så hun kørte med i ambulancen hos den
patient, der var dårligst. Den anden patient kørte
i en ambulance bagved, og PIT-bilen kørte imellem ambulancerne. På den måde havde PIT-lægen
mulighed for hurtigt at kunne stoppe transporten
og tilse den anden patient, hvis der blev behov for
det, under kørslen.
Ifølge PIT-lægen har sygehusene og afdelingerne
fået øjnene op for, hvad PIT-enheden kan, gør og
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skal. PIT-enheden blev oprettet 2. januar 2017 og
har base på SUH Køge. Sygehusene sikre, at patienterne er gjort klar til afgang, når PIT-enheden
ankommer. PIT-enheden er rekvireret med det
formål at transportere patienten sikkert til et andet
sygehus, fordi patienten ikke længere kan behandles på pågældende afdelingen og sygehus.

DER BLEV UDFØRT EN EVALUERING
AF PIT-ORDNINGEN I JUNI 2018
MED HENHOLDSVIS INTERVIEW PÅ
REGIONS FIRE AKUTSYGEHUSES OG
SPØRGESKEMAER TIL PIT-LÆGER OG
APM’ERE. OVERORDNET VURDERES
TILTAGET MED PIT-ENHEDEN AT VÆRE
EN FAGLIG SUCCES.

PIT-enheden ankommer nu til Nykøbing Falster
Sygehus. Samtidig er den ambulance, der skal
transportere patienten til Rigshospitalet, ankommet. På patientens stue på intensivafdelingen
afkobles patienten stuens måleudstyr, tilkobles
måleudstyr fra ambulancen og PIT-bilen, og
flyttes over på båren. PIT-lægen sikrer sig med
afdelingens personale, at modtagende afdeling på
Rigshospitalet er klar til at modtage en patient med
de behov for udstyr, den unge patient har.
PIT-lægeassistent og PIT-læge arbejder som et
team. De APM’ere og speciallæger, der er tilknyttet
PIT-enheden, kender hinanden rigtig godt, hvilket
gør det nemt at samarbejde. Det gælder også
Marina og Jakob, der begge har været tilknyttet
enheden siden den blev oprettet.
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LEDSAGERNIVEAU:
Kategori 3: Patienten kan ledsages af ambulancebehandler. Patienten er uden aktuel eller truende
svigt af vitale organer.
Kategori 2: Patienten kan ledsages af paramediciner/paramediciner med særlig transportkompetence. Patienten har akut svigt eller påvirkning af et enkelt vitalt organ, som er i stabil fase.
Kategori 1: Patienten ledsages af speciallæge i anæstesiologi. Patienten er ustabil med aktuel eller
truende svigt af luftveje, vejrtrækning og/eller kredsløb.

Kl. 9.08 er ambulancen klar til afgang. PIT-lægen
og PIT-lægeassistenten er i bårerummet. Den ene
af ambulanceredderne kører ambulancen, og den
anden kører PIT-bilen til Rigshospitalet, for at
sikre PIT-personalets transport hjem. Patienten
køres til Rigshospitalet som en kørsel A. PIT-lægen
sikrer sig med ambulanceredderen, at han ved
præcis hvor på Rigshospitalet, patienten skal køres
hen – denne patient skal ikke på en af de afdelinger, som PIT-enheden oftest kører patienter til.
Ambulanceredderen signalerer til PIT-lægen, at
der er 15 minutter til ankomst.
Kl. 10.20 ankommer ambulancen til Rigshospitalet. Da patienten afleveres til en afdeling med
mindre overvågning, end den intensive afdeling
han kommer fra, sikrer PIT-lægen, at personalet
er informeret om, hvordan de skal anvende det
udstyr, der er tilkoblet patienten.
På turen tilbage mod SUH Køge fortæller Jakob
og Marina om deres arbejde på PIT-enheden. Det
Marina godt kan lide ved at være PIT-læge er, at
vagten altid er uforudsigelig. Som PIT-læge og
PIT-lægeassistent samarbejder man med mange
forskellige sygehuse (også i andre regioner),
afdelinger og faggrupper. Marina siger, at netop
derfor er PIT-enheden vigtig, fordi kombinationen
af det operative virke og kendskabet til sygehusenes diversitet giver en høj grad af kvalitet ved
overførelsen af patienter mellem sygehuse. Jakob
og Marina bruger køretiden til at drøfte forskellige tidligere hændelser i et læringsperspektiv. For
eksempel drøfter de, hvordan udfaldet af en given
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hændelse kunne have set ud, hvis de havde truffet
andre beslutninger.
Tilbage på SUH Køge bliver der spist frokost. Det
gælder om at spise, mens der er mulighed for det. I
frokosten bliver PIT-lægen ringet op vedrørende en
15 måneder gammel dreng med overståede kramper og hvæsende respiration. PIT-lægen afgør, at
PIT-enheden skal køre til hændelsen. Ambulancen
er også på vej til den lille dreng, der befinder sig på
en privatadresse i Ringsted. Kl. 12.50 ankommer
PIT-bilen lige efter ambulancen. Drengen kommer
med sin mor ind i ambulancens bårerum, hvor
ambulancens paramediciner og PIT-lægen tilser
drengen. Den lille dreng er vågen og ked af det.
PIT-lægen beslutter, at drengen skal køres med
ambulancens paramediciner til Slagelse Sygehus.
PIT-enheden kører tilbage mod SUH Køge. På
vejen tilbage får PIT-lægen et opkald om en patient
på Nykøbing Falster Sygehus, der akut skal have
foretaget en endoskopiundersøgelse på Slagelse Sygehus. PIT-lægen skal nu visitere, hvilket ledsagerniveau patienten skal transporteres på. PIT-lægen
ringer til afdelingen hvor patienten ligger, for at få
nødvendige informationer samt diverse værdier på
patienten. PIT-lægen visiterer patienten til ledsagerniveau 2 – ambulance med paramedicinerkompetence – med det i baghånden, at PIT-enheden
eller AMK-lægen er klar til assistance, hvis det
bliver nødvendigt i løbet af transporten.
PIT-lægen ringer til AMK-Vagtcentralen for at bede
om, at ambulancen, der skal transportere patien-
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Tilbage på PIT-enhedens kontor sætter PIT-lægen
sig ved den computer, og laver vagtopgørelse for
natten.
PIT-lægen fortæller, hvor vigtigt det er at bruge
ressourcerne med omhu – rette kompetence til
rette patient. Hun har hele tiden de to patienter,
den lille dreng og patienten fra Nykøbing Falster
Sygehus, i baghovedet, hvis der skulle blive brug
for assistance fra PIT-enheden under deres kørsel

til sygehuset. Hun holder øje med begge patienter i
PPJ, indtil de ankommer til deres destination. Det
er altså ikke alene de fysiske transporter PIT-enheden selv har kørt, der er i fokus i PIT-enheden. Det
er også de transporter, hvor PIT-lægen har stået
for visitering til et andet ledsagerniveau – og derfor
er det ikke ualmindeligt at flere patienter kræver
opmærksomhed på samme tid.
I løbet af en vagt skal PIT-bilen tjekkes igennem
– taskerne fyldes op og udstyret testes. Denne dag
bliver der først mulighed for at gøre det hen på
eftermiddagen, da dagen har været travl.
Tak til Jakob og Marina for at give et indblik i en
begivenhedsrig og spændende dag på PIT-enheden.
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ANTAL KØRSLER PIT driftsår 2018

FEBRUAR

20

MARTS

APRIL

100

113
JULI

88

JUNI

95

101

MAJ

85

103

108

111

99

(februar 2018 - januar 2019)
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ten, ringer hende op, inden de henter patienten
på Nykøbing Falster Sygehus. Paramedicineren
fra ambulancen ringer, og PIT-lægen forklarer
paramedicineren om patienten og briefer dem om
turen. Herefter går PIT-lægen i gang med at skrive
om patienten og den aftalte plan i PPJ.

AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

JANUAR
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Akutberedskab

Sundhedsfaglige
1-1-2 opkald

Præhospitalt Center, Region Sjælland

94,1% af

opkald til AMKVagtcentralen besvares

inden for 20 sekunder i 2018

80.152

opkald i
2018 til AMK-Vagtcentralen. Deraf
var der 72.164 sundhedsfaglige
1-1-2 opkald fra borgere, der manglede hjælp. Derudover var der 7.988
øvrige henvendelser til det sundhedsfaglige personale. AMKVagtcentralen
modtog ca.
2018
2017
2016
220 opkald i
80.152 75.863 79.838
døgnet.

Ved hændelser, hvor
akutlægehelikopteren
blev udkaldt, resulterede
,i
at patienten blev fløjet til Rigshospitalet,
Odense Universitetshospital mv. og
af
patienterne blev fløjet til et af Region Sjællands
sygehuse. I andre tilfælde ender hændelser med, at
patienten køres til sygehus med ambulance.

28%

15%

Akutte ambulancekørsler i driftsåret
2018 er samlet steget med 12,5%.
Antallet af A kørsler for akut- eller
mulig livstruende tilstand i 2018 er på
niveau med 2017. Der ses en stigning
på 20,9% af B kørsler for
alvorlig men ikke livstruende tilstand.

Præ- og Interhospital Transportenhed (PIT) har i 2018 kørt

80.066

1.328
interhospitale

71.156

kørsler, svarende til

3,6 transporter i døgnet

69.022

2018
2017
2016

Planlagte ambulancekørsler, der foregår
enten med eller uden overvågning og
kategoriseres som C eller D kørsler, er i 2018
faldet sammenlignet med 2017.

47.937
2015

48.024
2016

48.277
2017
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45.129
2018
2015
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BEFORDRING AF PATIENTER

I en række tilfælde sørger Region Sjælland for
transporten til og fra sygehus i forbindelse med
undersøgelse og behandling eller tilbyder befordringsgodtgørelse til regionens borgere.
Den liggende, men ikke akutte befordring af patienter, er traditionelt foregået med ambulance i Region Sjælland. Det kan enten foregå, hvor borgeren
har brug for behandling eller overvågning på turen
(kørsel C) eller ved en almindelig sygetransport
(kørsel D).
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Den siddende befordring af patienter kan foregå
på forskellige måder og med forskellige transportmidler. I Region Sjælland foregår transporten dels
med specialindrettede patientbusser og dels med
almindelige køretøjer, der – afhængig af borgerens
specifikke behov – kan være udstyret med lift, trappemaskine eller med særlige hvilesæder.
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BRUNO SKAL
TIL BEHANDLING PÅ
RIGSHOSPITALET
Hver dag benytter i gennemsnit ca. 1.100 borgere i
Region Sjælland den siddende patienttransport eller
patientbus til og fra undersøgelse og behandling,
hvoraf størstedelen foregår i hverdagene.
Præhospitalt Center har talt med en af de borgere i
regionen, der jævnligt benytter sig af patientbefordring til og fra behandling og undersøgelse på sygehusene. Bruno er 60 år, bor i Kalundborgområdet
og er kørestolsbruger. Han modtager behandling fra
flere forskellige sygehuse både i Region Sjælland og
Region Hovedstaden. I øjeblikket er han tilknyttet
Slagelse Sygehus, Rigshospitalet, Glostrup Hospital
og en klinik i Hornbæk.
En typisk tur til Rigshospitalet for Bruno kan forløbe således:
Kl. 7.40 bliver Bruno hentet i en siddende patienttransport (flexbil) på sin adresse i Svebølle ved
Kalundborg. Den skal køre ham til Holbæk Sygehus,
hvor patientbussen, der har afgang kl. 9.00 mod
Rigshospitalet, holder. Flexbilen er i det her tilfælde
bestilt af Rigshospitalet, fordi, som Bruno fortæller:
”det gør Rigshospitalet fordi, der er for mange, der
ikke kommer. Afdelingen ringer en dag i forvejen og
siger, at jeg bliver hentet i morgen klokken et eller
andet”. Bruno sidder i kørestol, men er selvhjulpen,
så når han ser flexbilen ankomme, triller han selv ud
til bilen, og chaufføren benytter liften til at få ham op
i bilen. På turen til Holbæk kan der godt være flere
borgere med i bilen: ”sidst var der en dame med, her
fra Kalundborg. Hun skulle også med patientbussen, så det var helt genialt” fortæller Bruno.
Kl. 8.55 ankommer Bruno til Holbæk for at skifte til
patientbussen. I patientbussen kan det for eksempel
være SOSU-assistenten Inge, der sørger for at få patienterne på plads i bussen, giver dem en kop kaffe,
og generelt sørger for patienterne på turen.
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Ved 10-tiden ankommer patientbussen til Rigshospitalet. Bruno forsøger at få planlagt sine aftaler på
Rigshospitalet, så de passer med hans ankomst med
bussen. Det er ikke altid det kan lade sig gøre: ”altså
hvis afdelingen kun har en tid derinde kl. 10.00, så
siger jeg til personalet, at jeg kommer med patientbussen, og at jeg kommer, så snart jeg lander.
Så er der aldrig noget ballade. Så skriver de i
indkaldelsen, at de ved, jeg kommer med patientbussen. Så kan de bare tage en anden ind før mig,
hvis vi er lidt forsinkede”. Bruno er i stand til selv
at køre i sin kørestol ind på afdelingen.
Når Bruno er færdig med sin behandling/undersøgelse, venter han i Rigshospitalets forhal. Patientbussen kører tilbage mod Holbæk kl. 13.00. Bruno
fortæller: ”når jeg kommer med patientbussen, så
spørger Inge (SOSU-assistent på patientbussen),
om jeg skal med hjem igen. Så får jeg en seddel, som jeg skal aflevere, når jeg er færdig med
behandling. Inge bestiller hjemtransporten på
kontoret nede i forhallen, så når jeg kommer til
Holbæk, holder der en bil og venter på mig, så jeg
kan blive kørt hjem”.
Omkring kl. 14.00 er patientbussen tilbage i Holbæk, og Bruno kan komme videre hjem med den
flexbil, der holder og venter på ham. På hjemturen
kan der ligeledes være flere med i flexbilen: ”Vi var
fire i bilen. Det passede med, at én skulle til et sted
ude ved Tuse, mener jeg, og én skulle til Jyderup.
Jeg skulle så af i Svebølle og den sidste i Kalundborg. Det var ruten – det spillede bare”. Kl. 14.45
er Bruno hjemme igen.
Præhospitalt Center forsøger altid at tilrettelægge
patienternes transport så det opleves smidigt og
trygt. Der foregår et enormt koordineringsarbejde
hver eneste dag.

23

Ikke-akut befordring
Præhospitalt Center, Region Sjælland

21.000

4

420.700

siddende patienttransporter til eller fra undersøgelse og

3.300

patienttransporter i forhold til 2017.
Det svarer til ca.

.7
20 0

0

Der er tale om et fald på ca.

4

behandling på sygehus.

2018

0,8% mindre aktivitet.
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0

I 2018 blev der foretaget

Deraf blev knap
transporter udført af
00
.
4
Region Sjællands fire
2
specialindrettede
2017
patientbusser, som
hovedsagligt er til
22
.000
patienter, der skal til
og fra behandling på de
primære samarbejds-
sygehuse uden for regionen.

.000

I 2018 indkom der 426 serviceklager vedrørende siddende
patienttransport. Det er meget tilfredsstillende, at kun 0,1% af
patienterne klager over servicen ved siddende transporter.

2018

Den gennemsnitlige
rejselængde for den
siddende patientbefordring
med Movia Flextrafik var

39,01

37,94

2018

2017

39 km i 2018, og således
en øgning på 1,1 km i
forhold til 2017.
Befordringsservice og Movia Flextrafik bestræber sig på at planlægge kørslerne så omkostningseffektivt
som muligt. Målsætningen er, at prisen skal være under 9

kr. per minut. I 2018 var nøgletallet

6,47 kr. i gennemsnit.
Prisen per direkte rejseminut
er steget med 5,2% i forhold til
2017.
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2018: 6,47 kr.
2017: 6,15 kr.
2016: 6,38 kr.
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347.308
2017

352.114

346.159
2018

I 2018 modtog befordringsservice
311.065 telefoniske
henvendelser fra sundhedsfagligt
personale og borgere vedrørende
bestilling af siddende befordring
eller med spørgsmål omkring
befordringsgodtgørelse og
refusion af udgifter til transport.

2016
Befordringsvisitation modtog 35.094
telefoniske henvendelser fra sundhedsfagligt
personale vedrørende liggende transport af
patienter.

I 2018 modtog Befordringsservice 151.030 ansøgninger om
befordringsgodtgørelse fra ca. 43.100 borgere som indsendte i gennemsnit
3,5 ansøgninger og fik i gennemsnit 896 kr. refunderet.

2018: 151.030 - 43.100 - 3,5 - 896 kr.
2017: 156.800 - 47.000 - 3,3 - 954 kr.
2016: 151.300 - 46.500 - 3,3 - 1.027 kr.

PRÆHOSPITALT CENTER, REGION SJÆLLAND – ÅRSRAPPORT 2018

25

DIGITALISERING AF
BEFORDRINGSANSØGNINGER
Præhospitalt Center modtager årligt mere end 150.000
papiransøgninger om befordringsgodtgørelse. Præhospitalt Center har
en ambition om at skabe en sammenhængende, effektiv og papirløs
håndtering af befordringsansøgninger. Der skal skabes en tidssvarende
og tidsbesparende behandling af befordringsansøgninger, der skal være
til gavn for borgerne og personalet på sygehusene.
I 2018 er der derfor gennemført et pilotprojekt med det formål
at identificere en løsning, som kan sikre en digital håndtering af
befordringsansøgninger. Pilotprojektet har afledt en indstilling, som er
godkendt og bevilget, til at indkøbe et system, der kan løse opgaven.
I 2019 pågår opgaven med at identificere leverandøren af systemet,
udvikle og tilpasse løsningen til Region Sjællands behov og
implementere systemet. Løsningen er baseret på, at borgeren søger
befordringsgodtgørelse fra egen PC ved hjælp af NEM-ID log-in.
Målsætningen er, at 60 % af ansøgningerne leveres digitalt ved
udgangen af 2019.
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AKKREDITERING
2018
Ultimo 2016 blev der truffet beslutning om, at kvalitetsarbejdet på det præhospitale område i Region
Sjælland fortsat skulle være forankret i DDKM
(Den Danske Kvalitetsmodel) med henblik på en
fornyet og fortsat akkreditering. På den baggrund
har Præhospitalt Center og operatøren i samarbejde med IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering
i Sundhedsvæsenet) udarbejdet DDKM version 3,
for det præhospitale område.
Det præhospitale område blev senest akkrediteret
i november 2015. Akkrediteringen var gældende
frem til udgangen af 2018.
Formålet med DDKM er:
•	At fremme kvaliteten af patientforløb på tværs af
sektorer
•	At udvikle den kliniske, organisatoriske og patientoplevede kvalitet
•	At synliggøre kvaliteten og arbejdet med kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet
DDKM version 3 indeholder i alt 39 standarder
med 142 indikatorer. Standardsættet blev frigivet i
april 2018.
Akkrediteringsstandarderne omhandler alle former
for patienttransporter, hvor der sker en monitorering eller behandling, uanset hvem der udfører
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dette. Herudover er der standarder for de tilfælde,
hvor den præhospitale indsats afsluttes på stedet.
Ligeledes er der standarder for AMK-Vagtcentralen
med både den sundhedsfaglige og den tekniske del.
Der har fra april og frem til oktober været stort
fokus på at udarbejde og revidere de retningsgivende dokumenter, som beskriver kvalitetskrav.
Disse skal kendes og anvendes af alle, der deltager
i opgaven på området. Sideløbende er den kontinuerlige kvalitetsovervågning – blandt andet med
forskellige audits, interne surveys, evalueringer og
kvalitetsbesøg – videreført.
Ekstern survey blev afviklet for tredje gang i perioden 5.-9. november 2018 i det samlede præhospitale system. Surveyet blev gennemført af eksterne
surveyore fra IKAS, der vurderede det kvalitetsmæssige niveau ud fra standarder og indikatorer
både i Præhospitalt Center og hos ambulanceoperatøren. Det samlede præhospitale område fik ved
det eksterne survey status som akkrediteret. Surveyorne fremhævede at de havde oplevet et akutberedskab med høj faglighed og stor lydhørhed,
nærvær, åbenhed og ærlighed. Særligt bemærkede
surveyorne alles opgavehåndtering, hvor man ikke
er i tvivl om, at patienten er i centrum. Akkrediteringen gælder frem til udgangen af 2021.
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BEREDSKAB
SUNDHEDSBEREDSKABS
PLANLÆGNING 2018
I 2018 var der flere ”større beredskabshændelser”
i Region Sjælland. Region Sjælland har valgt at betegne en beredskabshændelse i denne kategori allerede ved seks tilskadekomne uanset alvorlighedsgraden. Dette for at være opmærksom på læring fra
hændelser med et stort antal tilskadekomne eller
med anden årsag til aktivering af Region Sjællands
sundhedsberedskab. I store træk fremgår det af
Præhospitalt Centers evalueringer efter beredskabshændelser, at de aftalte procedurer fungerer.
Der arbejdes løbende på finjustering for eksempel
i forhold til kommunikation og kommandoveje. I
2018 blev der således udarbejdet nyt actioncard
for behandlingspladslederen og actioncard’et for
ambulancelederen er forenklet.
I forhold til det eksterne samarbejde er præhospitale retningslinjer justeret som følge af seneste
udgivelse af Retningslinjer for Indsatsledelse,
som beskriver principper for beredskabsparternes
samarbejde. Med fokus herpå er der også i 2018
sikkerhedsgodkendt regionale repræsentanter med
plads i tværgående krisestyringsstabe. Fra 2018
skal også medlemmer af Epidemikommissionerne
sikkerhedsgodkendes.
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Processen for den kommende revidering af Region
Sjællands sundhedsberedskabsplan blev påbegyndt
i 2018, hvor styregruppe og projektgruppe blev
oprettet med deltagelse fra Præhospitalt Center
og Kvalitet og Udvikling (nu Sundhedsstrategisk
Planlægning). Endvidere blev risikovurderingen
påbegyndt for at sikre, at der er planlagt for hændelsestyper med udgangspunkt i Nationalt Risikobillede.

PRÆHOSPITALT CENTERS
SUNDHEDSBEREDSKABSPLANLÆGNING
I 2018 VAR PRÆGET AF
KVALITETSSIKRING AF ALLEREDE
EKSISTERENDE PROCEDURER FOR
STØRRE ULYKKER, SAMTIDIG MED
KLARGØRINGEN TIL REVIDERINGEN
AF REGION SJÆLLANDS
SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN I 2019.
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BEREDSKABSSEKRETARIATET
Beredskabssekretariatet har i 2018 arbejdet målrettet med udarbejdelse af Region Sjællands første
beredskabsstrategi. Strategien er blevet udarbejdet
i tæt samarbejde med direktionen, sygehusledelserne samt klinikere og andet personale, der i det
daglige har fokus på beredskabsrelaterede opgaver.

Grundlaget for en effektiv håndtering af hændelser
er, at chefer og medarbejdere kender deres roller
og procedurer. Derfor skal afdelingerne udarbejde
og anvende egne beredskabsplaner ved kritiske
situationer eller funktioner, herunder krisehåndtering i egen afdeling.

Oprindeligt blev Beredskabssekretariatet etableret
i 2013, med det formål at harmonisere sygehusberedskabet og afprøve beredskabsplanerne på
sygehusene. Der har i perioden siden 2013 været
et øget fokus på robusthed i beredskabet. Det har,
især ved øvelser, vist sig, at der er behov for at
udvide beredskabsopgaverne – tænke helhed som
region og være omstillingsparat, også ved andre
ulykker/kriser ud over store ulykker. Der vil derfor
i fremtiden planlægges i fire spor: et ulykkesberedskab, et forsyningsberedskab, et trusselsberedskab
og et omdømmeberedskab.

Formålet med øvelser er altid at afprøve, om der
er robusthed og effektivitet, når hændelser sker.
Regionens ledere og medarbejdere bliver fortrolige
med, hvordan de håndterer en beredskabshændelse, når der øves. Vi lærer, når vi evaluerer øvelser
og vi følger op på, hvorvidt systemer og procedurer
fungerer hensigtsmæssigt.
Beredskabssekretariatet har i 2018 udarbejdet nyt
kommissorium for beredskabsudvalget samt for de

Beredskabsstrategien blev vedtaget den 18. december 2018 i Sundhedsforum.
Beredskabssekretariatet har i 2018, især grundet
den nye beredskabsstrategi, haft fokus på revision
af lokale beredskabsplaner i D4 samt afholdt en
række uddannelser såvel som planlagt og afholdt
en række øvelser.
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DET ER SANDSYNLIGT,
AT DET USANDSYNLIGE SKER.

lokale beredskabsgrupper. Beredskabsudvalgets
opgave bliver at prioritere de overordnede mål som
beskrevet i beredskabsstrategien.
For at sikre at regionens beredskabsstrategi
implementeres, etableres der lokale beredskabsgrupper. Grupperne vil også beslutte art og omfang
af øvelser ud over de obligatoriske som nævnt i
beredskabsstrategien.
For at sikre udviklingen vil der i regi af Præhos
pitalt Center løbende og mindst en gang årligt
blive udarbejdet sårbarhedsvurderinger og
kapacitetsanalyser, som identificerer regionens
kritiske funktioner samt udarbejdet analyse af
hyppighed og konsekvens af truslerne mod disse
funktioner.

PRÆHOSPITALT CENTER, REGION SJÆLLAND – ÅRSRAPPORT 2018

Siden implementeringen af Sundhedsplatformen
i 2017 og i forbindelse med opgradering af LPR3
og SP 2018 har beredskabssekretariatet bistået og
udarbejdet en plan for beredskabet ved ”Cut Over”
og Hyper Care-perioder. Beredskabets model for
ens beredskabsniveauer (informations-, stabs- og
operativt beredskab) har sikret et koordineret
samarbejde og kommunikation på tværs af alle
involverede. I kritiske situationer gælder entydige,
klare og effektive kommunikations-, kommandoog beslutningsveje. Dette for tidligt at erkende om
opståede situationer kan udløse en krise.
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ØKONOMI
Det samlede budget for Præhospitalt Center
for 2018 var på ca. 705 mio. kr. Størstedelen af
budgettet er allokeret til de kontrakter, som er
indgået med de private operatører omkring drift
af ambulance- og akutbilstjeneste samt siddende
patientbefordring.

FORBRUGET I 2018

Ambulance
tjeneste inkl.
akutbiler
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