STATUSRAPPORT FOR

PRÆHOSPITALT CENTER
AKTIVITETER 2017

Kolofon

Statusrapport for
Præhospitalt Center
Aktiviteter 2017
Region Sjælland
Præhospitalt Center
Fælledvej 1, 2400 Slagelse
Udarbejdet i marts 2018
Fotografer: Joakim Rode
Layout: Karin Skovrød
Tryk: Glumsø Bogtrykkeri

2

PRÆHOSPITALT CENTER, REGION SJÆLLAND – ÅRSRAPPORT 2017

FORORD
Akutberedskabet kan se tilbage på driftsåret 2017
som et år, der ligger inden for det forventede og
de budgetterede aktiviteter. Kontrakterne er godt
forankret i organisationen og antallet af 24 ambulanceberedskaber bemandet med paramediciner er
en solid kompetenceforøgelse for hele akutberedskabet.
Året har været præget af udvikling og implementering af nyt kontrolrumssystem til AMK-Vagtcentralen. Systemet blev taget i brug i efteråret 2017 og
er nu fuldt ud implementeret og alle er uddannet i
brugen af systemet. Systemet består af fire dele:
•	Cord Com (opgavestyring og opgaveoverblik i
AMK-Vagtcentralen)
•	Resque Map (visuel visning af alle ressourcer og
opgaver på kort i AMK-Vagtcentralen)
•	Resque Mobil (tablet i ambulancerne med
opgave- og vejvisning)
•	Administrationsmodul (indtastning af
stamoplysninger)
Region Sjælland kan nu anses for at være førende
inden for kontrolrum, og specielt de kortlag som
redderne orienterer sig efter i ambulancerne.
Udviklingen af Advanced Paramedics er godt i
gang. Der er gennemført to ugers efteruddannelse
i 2017, hvor der specielt er lagt vægt på interhospitale transporter og skadestedsledelse. Uddannelsen
fortsætter i 2018 med særligt fokus på psykisk syge
og udsatte borgere.
Der er gennemført en bruger- og borgertilfredshedsundersøgelse af hele den akutte behandlingskæde. Region Sjælland har formået fortsat at
fastholde en meget høj tilfredshed hos borgerne.
Særligt borgernes møde med ambulanceredderen
er vurderet utroligt højt.
Region Sjælland har udført næsten 400.000 siddende patienttransporter i 2017. Der er fortsat stor
fokus på kvaliteten i ydelserne i samarbejde med
Movia Flextrafik. Der ses mindre stigning i modtagne ansøgninger om befordringsgodtgørelse. Der
er igangsat en analyse med henblik på smidigere
arbejdsgange i administrationen af befordringsgodtgørelse.
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»REGION
SJÆLLAND VIL
VÆRE FØRENDE
INDEN FOR FRIVILLIGE
HJERTELØBERE OG
DERMED ØGE OVERLEVELSEN AF HJERTESTOP I HELE REGIONEN
FRA DE NUVÆRENDE 13% TIL 16-18%.
DETTE KAN KUN LADE SIG GØRE,
HVIS VI SAMMEN LØFTER I FLOK OG
SAMARBEJDER PÅ TVÆRS AF REGION,
KOMMUNER OG BORGERE. PROJEKTET
VIL ØGE KENDSKABET TIL LIVREDDENDE
FØRSTEHJÆLP I HELE REGIONEN.«
BENNY JØRGENSEN, DIREKTØR
I 2017 har der været gennemført udbud af patientbusserne. Region Sjælland har valgt den nuværende leverandør til fortsat at udføre opgaven. Der
indsættes to nye busser og en af de nuværende
opgraderes til ny moderne standard. Busserne er
specielt designet til patientkørsel med god komfort
og stort handicapvenligt toilet.
Regionens koncept omkring beredskab og beredskabshåndtering har været afprøvet i forbindelse
implementering af Sundhedsplatformen og er
forløbet godt.
Regionens frivillige 1-1-2 akuthjælpere og kommunale nødbehandlerenheder har igen bevirket
til at øge trygheden i yderområderne og er tilsammen udkaldt over 2.300 gange i 2017. Ordningerne udfører således en helt fantastisk indsats
for regionen. Der arbejdes fortsat på at skabe et
stort netværk af hjerteløbere i samarbejde med
Region Syddanmark og Dansk førstehjælp. Region
Sjællands ambition er, at mellem 6.000 og 8.000
frivillige er tilmeldt netværket inden for de næste
otte år.
Benny S. Jørgensen
Præhospital direktør, Region Sjælland
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Nøgletal viser antal aktiviteter og
udvikling fra 2016 og 2017.

NØGLETAL – 2016 OG 2017
Driftsår februar-januar
Type
Akut ambulancekørsel
Kørsel A (m. blink)
Kørsel B (m./u. blink)
Akutte interhospitale transporter
Frasorteret pga. responstidsregler
Planlagt ambulancekørsel
Kørsel C (overvågning)
Kørsel D (u. overvågning)
Forgæves kørsler
Planlagte interhospitale transporter
Øvrig akutkørsel
Akutbil
Akutlægebil
Præ- og Interhospital Transportenhed
Driftsår januar-december
Type
Øvrige akutte udkald
Akutlægehelekopter Ringsted
Nødbehandlere
1-1-2 akuthjælpere
Planlagt kørsel Movia/Ditobus
Siddende patienttransport (eksl. patientbus)
Patientbus
Pakke- og prøvekørsel
Transport af personale
AMK-Vagtcentral - telefoniske henvendelser
Sundhedsfaglige 1-1-2 opkald
Øvrige sundhedsfaglige opkald
Befordringsservice - telefoniske henvendelser
Sundhedspersonale (besvaret)
Borgere (besvaret)
Klager (indkomne)
Administrative
Serviceklager
Sundhedsfaglige klager
Patientombud
Patienterstatning
Administrative opgaver
Indkomne ansøgninger om befordringsgodtgørelse
Udbetalt befordringsgodtgørelse
Gennemsnitlig udbetaling
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2016
69.022
37.034
27.041
2.782
2.165
48.024
18.679
28.225
1.120
14.946
5.282
4.428
773
81

2017
71.156
34.738
29.314
3.192
3.912
48.277
16.243
31.051
983
15.329
5.559
3.555
868
1.136

Udvikling
3,1%
-6,2%
8,4%
15%
81%
0,5%
-13%
10%
-12%
3%
5%
-20%
12,3%
-

2.016
3.030
889
1.858
283
444.172
398.991
21.083
23.533
565
79.838
70.824
9.014
329.696
161.080
168.616
320
2
283
13
13
9

2.017
3.074
757
2.089
228
444.621
399.227
21.896
23.322
176
75.863
68.275
7.588
326.676
160.998
165.678
408
1
361
20
14
12

Udvikling
1%
-15%
12%
-19%
0%
0%
4%
-1%
-69%
-5%
-4%
-16%
-1%
0%
-2%
28%
-50%
28%
54%
8%
33%

151.319
47.731.005
322

156.744
44.815.124
295

4%
-6%
-8%
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PRÆHOSPITALT CENTER FUNGERER SOM ET SELVSTÆNDIGT
VIRKSOMHEDSOMRÅDE I REGION SJÆLLANDS KONCERNSTRUKTUR OG UDGØR
EN OPERATIV ENHED PÅ LINJE MED DE SOMATISKE SYGEHUSE OG PSYKIATRIEN.
CENTRET HAR ANSVAR FOR DEN SAMLEDE PRÆHOSPITALE INDSATS

VELKOMMEN TIL
PRÆHOSPITALT CENTER
Præhospital Center varetager regionens forpligtelser i forbindelse med akut opstået sygdom eller
tilskadekomst hos borgere samt ved større ulykker
og katastrofer, herunder den sundhedsfaglige rådgivning og visitation samt Region Sjællands Akut
Medicinske Koordinationscenter (AMK). Centret
er ansvarlig for det samlede sundhedsberedskab
i Region Sjælland, og varetager den overordnede
koordinering af sygehusenes beredskabsplaner.
Centret varetager ligeledes regionens forpligtelser
i forbindelse med den ikke-akutte befordring af
patienter til og fra undersøgelse og behandling på
sygehus. Endelig har centret myndighedsopgaver
og uddannelsesmæssige forpligtigelser over for det
præhospitale mandskab.
Centret har indgået kontrakter med private
operatører om drift af siddende patienttransport
samt ambulance- og akutbilstjenesten. Operatørerne har et selvstændigt ansvar for at opfylde de
kontraktmæssige opgaver og aftaler. Centret drifter
regionens AMK-Vagtcentral samt en akutlægebil,
en Præ- og Interhospital Transportenhed og en
akutbil. AMK-Vagtcentralen driftes i en partnerskabsmodel med ambulanceoperatøren. Endelig er
Præhospitalt Center repræsenteret i styregruppen
for den landsdækkende ordning med akutlægehelikopter.

Regionsrådets overordnede målsætninger
for udviklingen på det præhospitale område
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 både i forbindelse
med akut opstået sygdom og tilskadekomst og i
de tilfælde, hvor det er nødvendigt med overførsel
imellem sygehuse
Den præhospitale indsats skal i samspil med
sygehusene – særligt akutafdelingerne – medvirke til
at skabe sammenhængende akutte patientforløb
Den præhospitale indsats udvikles løbende og
tilpasses til den nye sygehusstruktur og specialeplan,
der forventes fuldt implementeret i 2022
Udviklingen af kvaliteten i det præhospitale
patientforløb skal sikres i et tæt samarbejde med de
øvrige regioner
Den telemedicinske understøttelse af det
præhospitale patientforløb skal udvikles og
forbedres
Regionen skal arbejde med præhospital forskning
og udvikling i samarbejde med operatører og øvrige
regioner
Regionen skal – for så vidt muligt – understøtte
private og frivillige initiativer omkring hurtig og
kvalificeret førstehjælpsindsats af lægmand
Ved katastrofer og større ulykker skal det normale
præhospitale beredskab kunne opgraderes og
tilpasses behovet
Kilde: Den Præhospitale Plan
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BORGERE I HELE REGIONEN SKAL
HAVE ADGANG TIL EFFEKTIV OG
SAMMENHÆNGENDE PRÆHOSPITAL
INDSATS – AF HØJ KVALITET.

PRÆHOSPITALT CENTER, REGION SJÆLLAND – ÅRSRAPPORT 2017

7

BUDGET, FORBRUG OG
FORDELING AF RESSOURCER
Det samlede budget for Præhospitalt Center
for 2017 var på ca. 677 mio. kr. Størstedelen af
budgettet er allokeret til de kontrakter, som er
indgået med de private operatører omkring drift
af ambulance- og akut-bilstjeneste samt siddende
patientbefordring.

FORBRUGET I 2017

Ambulance
tjeneste inkl.
akutbiler
60%

2%
7%
7%

Akutlægehelikopter
Myndighedsopgaver og
administration
Befordringsgodtgørelse

19%
5%

Siddende
patientbefordring

AMK-Vagtcentral og
sundhedsfaglig visitation
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Direktionen
Region Sjælland

Præhospital Direktør
Benny Jørgensen

Præhospital lægelig chef
Ole Mazur Hendriksen
Controlling

Operatører

Sektionsleder

Sektionsleder

Sekreta
riatsleder

Sekt.-leder
AMK VC /
Teknik

Befordringsservice

AMKVagtcentral

Sekretariat

Befordringsvisitation

Supervisor

PM Funktionsleder

Udviklings-sygeplejerske

Supervisor

Funktions
ansvarlig
PM 60/40

Vejleder

Befordringskonsulenter

Para
medicinere

Vagt
planlægger

Sekretærer

Konsulenter

Beredskabssekretariat

Kvalitetssekretariat

Fag
sekretariat

AMKlæger

Korpslæger

Teknisk
Supervisor
Befordringsvisitatorer

Vagt
planlægger
Syge
plejersker

ORGANISERING
Præhospitalt Center ledes af en Præhospital direktør i samarbejde med en Præhospital lægelig chef.
Der er ca. 125 ansatte fordelt på AMK-Vagtcentral,
Befordringsservice, Befordringsvisitation samt
sekretariaterne.
AMK-Vagtcentral: beskæftiger præhospitale læger,
sundhedsfaglige visitatorer og paramedicinere.
De præhospitale læger varetager opgaven som
AMK-læge og betjener såvel akutlægebilen som
den Præ- og Interhospitale Transportenhed (PIT).
Akutlægebilen er placeret i forbindelse med AMKVagtcentralen, mens PIT er placeret ved Sjællands
Universitetshospital, Køge. De sundhedsfaglige
visitatorer varetager opgaven med sundhedsfaglig
visitation af 1-1-2 opkald. Paramedicinerne varetager dels opgaven med sundhedsfaglig visitation
af 1-1-2 opkald til AMK-Vagtcentralen og rykker
ud sammen med AMK-lægen på akutlægebilen, og
dels betjener akutbilen i Kalundborg, der driftes af
Præhospitalt Center. Herudover er der tilknyttet
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tekniske disponenter, som er ansat ved regionens
ambulanceoperatør.
Befordringsservice: beskæftiger befordringskonsulenter og studentermedhjælpere, der varetager
opgaver i forbindelse med siddende befordring af
patienter til planlagt undersøgelse eller behandling, foruden beregning og udbetaling af befordringsgodtgørelse.
Befordringsvisitation: beskæftiger befordringsvisitatorer, der er særligt uddannede til visitation
af opkald fra sundhedsfaglige medarbejdere, der
bestiller ikke-akut liggende befordring.
Sekretariaterne består af: Fællessekretariatet,
der sekretariatsbetjener hele centret og herudover beskæftiger sig med controlling og økonomi.
Kvalitetssekretariatet, der særligt beskæftiger
sig med monitorering og udvikling af kvaliteten i
den præhospitale indsats, herunder Den Danske
Kvalitetsmodel (DDKM). Fagsekretariatet, der
særligt beskæftiger sig med den sundhedsfaglige
præhospitale indsats, herunder uddannelse af det
præhospitale mandskab. Beredskabssekretariatet, der står for den overordnede koordinering og
træning af sygehusberedskabet samt ensretning af
hele beredskabsstrukturen for sygehusene.
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AKUTBEREDSKABET I
REGION SJÆLLAND
Akutberedskabet har til formål at redde liv, forbedre helbredsudsigter, formindske smerter og andre
symptomer, afkorte det samlede sygdomsforløb
samt yde omsorg og skabe tryghed. Beredskabet
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skal i samspil med sygehusene – særligt akutafdelingerne – skabe sammenhængende akutte
patientforløb, som er præget af professionalisme i
alle elementer af opgaveløsningen.
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DET AKUTTE
PRÆHOSPITALE PATIENTFORLØB
Akut sygdom eller
tilskadekomst opstår

Alarmering

Førstehjælp ved lægmand
Alarmering til 1-1-2 Alarmcentralen

1-1-2 Alarmcentralen modtager opkaldet, stedfæster
hændelsen, identificerer anmelderen og viderestiller
opkaldet til AMK-Vagtcentralen

AMK-Vagtcentralen rådgiver borger/lægmand, så
vedkommende kan yde bedre selvhjælp/hjælp
Sundhedsfaglig visitation
og afsendelse af
præhospitale
ressourcer

AMK-Vagtcentralen foretager en sundhedsfaglig vurdering
af hændelsens karakter og visiterer (om nødvendigt) en
præhospital ressource med relevant hastegrad
AMK-Vagtcentralen disponerer relevant præhospital
ressource til hændelsen

De præhospitale ressourcer på stedet yder relevant
behandling
Præhospital
indsats på stedet

De præhospitale ressourcer på stedet tager stilling til
patientens videre behandlingsforløb
AMK-Vagtcentralen/specialafdeling på modtagende
sygehus yder om nødvendigt telemedicinsk støtte

Patienten indbringes til nærmeste sygehus, med kompetencerne til at opfylde patientens behandlingsbehov
Transport og
overdragelse

Patienten overvåges under transporten og modtager
relevant behandling
Patienten modtages og overdrages til sygehuspersonalet

Overflytning mellem
sygehusene
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Overflytning til andet sygehus (interhospital transport),
hvis patienten har behov for behandling og/eller pleje på
andet specialistniveau under indlæggelsesforløbet
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Grundstammen i akutberedskabet i Region Sjælland består af et finmasket net af ambulancer (basisberedskabet). Akutberedskabet består herudover
af en række avancerede præhospitale enheder, som
er bemandet med paramedicinere og/eller læge,
herunder akutlægehelikopter. Endelig er der i
områder med særlige behov etableret supplerende
ordninger i form af kommunale nødbehandlerenheder og frivillige 1-1-2 akuthjælpere, som kan
være hurtigt fremme og yde basal førstehjælp. I
særlige tilfælde samarbejder akutberedskabet også
med Søværnets og Flyvevåbnets eftersøgnings-

og redningstjeneste, SAR-tjenesten (Search And
Rescue), der ledes fra Joint Rescue Coordination
Centre (JRCC).
Det er den sundhedsfaglige rådgivningsfunktion på
regionens AMK-Vagtcentral, der yder sundhedsfaglig bistand til både regionens borgere og til det
præhospitale mandskab, og som sikrer visitationen
af de forskellige præhospitale ressourcer, som
akutberedskabet råder over.

AMKVagtcentral

Sygehus
Indsatsleder

Aktivering af
beredskabsplan
og aktivering af
kriseberedskab

Sundhed
(ISL-SU)
Avancerede
præhospitale ressourcer
AMK-læge m.
telemedicinsk
understøttelse
af præhospitale
ressourcer og
Sundhedsfaglig
visitation af
præhospitale ressourcer

Akutlægebil og
akutlægehelikopter

Traumecenter

Netværk af ambulancer/akutbiler
med paramediciner

Akutsygehus
Special-sygehus

Basisberedskabet
Netværk af ambulanceberedskaber

Sundhedsfaglig
rådgivning af
borgere, der i en
akut situation har
kontaktet 112
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Den første livreddende indsats
Supplerende præhospitale ressourcer:
Netværk af nødbehandlerenheder og frivillige 112 akuthjælpere
Indsats fra lægmand
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AMK-VAGTCENTRALEN HAR DEN
KOORDINERENDE FUNKTION FOR DEN SAMLEDE
PRÆHOSPITALE INDSATS, SOM DØGNET
OG ÅRET RUNDT ARBEJDER FOR AT SIKRE
BORGERNE DEN RETTE HJÆLP VED AKUT
OPSTÅET SYGDOM, TILSKADEKOMST ELLER
FØDSEL.

AMK-VAGTCENTRALEN
OG SUNDHEDSFAGLIG
VISITATION
I Region Sjælland er vagtcentralen med den sundhedsfaglige rådgivning og visitation en integreret
funktion sammen med AMK (Akut Medicinsk
Koordination).

regionens borgere og til det præhospitale mandskab, og som sikrer visitationen af de forskellige
præhospitale ressourcer, som akutberedskabet
råder over.

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 optimalt – både i den præhospitale
organisation og på sygehusene. I beredskabssituationer er det således AMK, der leder og koordinerer
sundhedsvæsenets samlede indsats.

De præhospitale læger varetager opgaven som
AMK-læge i AMK-Vagtcentralen og betjener
både akut-lægebilen, der kaldes ud ved alvorlige
kliniske hændelser og den Præ- og Interhospitale
transportenhed (PIT), som sikrer entydighed i
overflytninger mellem Region Sjællands sygehuse og sygehuse i øvrige regioner. AMK-lægerne
varetager endvidere opgaven som Indsatsleder
Sundhed (ISL-SU) på et skadested ved større
hændelser.

DYGTIGE OG KVALIFICEREDE SUNDHEDSFAGLIGE ER KLAR VED TELEFONEN
TIL AT HJÆLPE DIG
I AMK-Vagtcentralen sidder henholdsvis sundhedsfaglige visitatorer, præhospitale læger og
paramedicinere klar til at hjælpe.
De sundhedsfaglige visitatorer er særligt uddannede sygeplejersker eller paramedicinere med solid
baggrund i det akutte område, som varetager opgaven med den sundhedsfaglige rådgivning til både
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Paramedicinerne i Præhospital Center, deraf en
Funktionsleder og en Funktionsansvarlig paramediciner, varetager dels opgaven med sundhedsfaglig visitation af 1-1-2 opkald til AMK-Vagtcentralen og rykker ud sammen med AMK-lægen på
akutlægebilen ved udkald til alvorlige, kliniske
tilstande og dels betjener akutbilen i Kalundborg,
der driftes af Præhospitalt Center.
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SUNDHEDSFAGLIGE 1-1-2 OPKALD
Det er 1-1-2 alarmoperatøren (politiet), som modtager opkaldene til 1-1-2. Politiet har til opgave at
afklare adressen for den konkrete hændelse. Derefter videresendes alle opkald vedrørende sygdom og
tilskadekomst i Region Sjælland til en sundhedsfaglig visitator på regionens AMK-Vagtcentral.
Når den sundhedsfaglige visitator har foretaget
en hastegradsvurdering af hændelsen og visiteret
en præhospital ressource, adviseres en teknisk
disponent, som sørger for at disponere præhospital
ressource. Imens fortsætter samtalen mellem den
sundhedsfaglige visitator og indringer.
Der blev foretaget knap 76.000 opkald til det
sundhedsfaglige personale på AMK-Vagtcentralen
i 2017. Det svarer til gennemsnitligt 208 opkald i
døgnet.
Der er stor variation i samtalernes varighed. Fra de
korte og ukomplicerede situationer uden behov for
særlig råd og vejledning som håndteres hurtigt, til
de mere komplicerede tilfælde, hvor der telefonisk
ydes længerevarende vejledning i førstehjælp.
Nogle gange opretholdes kontakten helt frem til
ambulancen ankommer.
Når 1-1-2 alarmoperatøren (politiet) viderestiller
opkald til den sundhedsfaglige visitator på AMKVagtcentralen, besvares opkaldet i 94% af tilfældene inden for 20 sekunder. Servicegraden er under
målsætningen, hvor 96% skal besvares inden for 20
sekunder, men det er en bibeholdelse af forbedringen i performance fra 2016. I de tilfælde, hvor
opkaldet ikke besvares af den sundhedsfaglige visitator inden for 20 sekunder, disponeres automatisk

en ambulance med den højeste hastegrad (kategori
A) til hændelsen. 1-1-2 alarmoperatøren orienterer
indringer om, at ambulancen er på vej, og vedkommende vil herefter hurtigst muligt blive ringet
op af en sundhedsfaglig visitator med henblik på
at få foretaget den fagligt korrekte vurdering og
visitation af præhospital ressource*. Der er således
ikke nogen borgere, der oplever ikke at få hjælp,
når de ringer 1-1-2 – heller ikke i spidsbelastningssituationerne.
I praksis er det ikke muligt at besvare samtlige opkald fra 1-1-2 inden for 20 sekunder. Det hænger
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
for eksempel være i situationer med trafikuheld
på motorvejen, brand i et villakvarter om natten
eller hjertestop på byens gågade. Situationerne
med klyngekald kan være særdeles udfordrende
at håndtere for AMK-Vagtcentralen, som skal afdække, hvorvidt der er tale om én enkelt hændelse
eller flere af hinanden uafhængige hændelser, samt
sikre visitation af den rigtige præhospitale ressource til hændelsen/hændelserne.

*I nogle tilfælde er ambulancens responstid så kort, at den sundhedsfaglige visitator ikke kan nå at tage kontakt til indringer inden ambulancens ankomst.
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DER BLEV FORETAGET KNAP
76.000 OPKALD TIL DET
SUNDHEDSFAGLIGE PERSONALE PÅ
AMK-VAGTCENTRALEN I 2017. DET
SVARER TIL GENNEMSNITLIGT 208
OPKALD I DØGNET.
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ANDRE SUNDHEDSFAGLIGE OPKALD TIL
AMK-VAGTCENTRALEN
Henvendelser til AMK-Vagtcentralen kommer
primært fra borgere, som på egne eller andres
vegne har kontaktet 1-1-2 med et sundhedsfagligt
problem som følge af akut opstået sygdom eller
tilskadekomst (ca. 90%).
Dernæst er der tale om henvendelser fra mandskabet i ambulancetjenesten, hvor det typisk vedrører ordination af medicin, lægelig supervision og
vejledning omkring, hvilket sygehus en patient skal
indbringes til. Henvendelserne fra ambulancereddere behandles dels af den tilstedeværende AMKlæge, og dels af de sundhedsfaglige visitatorer.
AMK-Vagtcentralen varetager også en koordinerende funktion i selv små hændelser, med to eller
flere tilskadekomne. Det vedrører eksempelvis den
daglige koordination af kapaciteten på sygehusene
på tværs af regionen, herunder belægning på intensivafdelinger og traumepatienter under behandling
i akutafdelingerne. Det kan også være meldinger
om akutlægehelikopterens (manglende) muligheder for at flyve på grund af særlige vejrforhold,
eller det kan være i relation til en dialog med hjemmesygeplejen omkring et patientforløb, der måske
kan og skal håndteres uden yderligere præhospital
intervention.
Regionens sygehuse og primærsektoren kan
rekvirere både akutte og ikke akutte kørsler med
ambulance direkte gennem tekniske disponenter
på AMK-Vagtcentralen, idet der allerede er taget
sundhedsfaglig stilling til behov og hastegrad. På
årsbasis er der tale om ca. 3.200 kørsler i forbindelse med tilfælde, hvor der er behov for en akut
overførsel af en patient imellem to sygehuse.

SUNDHEDSFAGLIG VISITATION
Den sundhedsfaglige visitator foretager en individuel vurdering af hver enkelt hændelse for at give
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borgeren den rette hjælp. Vurderingen understøttes af Dansk Indeks for Akuthjælp – et beslutningsstøtteværktøj, som bygger på »COT-modellen«
(Complained Oriented Triage) – og tager udgangspunkt i de oplevede symptomer hos patienten. Med
afsæt i klassificeringen af symptomer foretages
en vurdering af, om der er behov for at visitere en
præhospital ressource. Såfremt der er behov for at
sende en ambulance, træffes beslutning omkring
hastegrad for den pågældende hændelse og eventuel indsats fra en avanceret præhospital ressource.
Størstedelen af opkald fra 1-1-2 resulterer i, at der
visiteres en ambulance akut til hændelsen. Det er
således tilfældet ved ca. syv ud af ti hændelser.
Visitationsmønstret har stor betydning for regionens ambulanceberedskab. Det er altid nærmeste
ambulance, der disponeres til potentielt livstruende hændelser (kørsel A), mens AMK-Vagtcentralen
har et vist handlerum til at finde den – for det
samlede beredskab – bedst egnede enhed til de
akutte men ikke livstruende hændelser (kørsel B).
Man kan for eksempel friholde en ambulance med
paramediciner, så den fortsat er i beredskab og klar
i tilfælde af, at der opstår en potentielt livstruende situation i området, og i stedet disponere en
ambulance uden paramediciner, der har en anelse
længere responstid, men som er fuldt ud i stand til
at håndtere situationen.
Selv om borgeren oftest ringer 1-1-2 i forventningen om at få tilsendt en ambulance, så er det ikke
altid den bedste løsning – hverken for borgeren
eller for det samlede beredskab. I ca. en fjerdedel
af tilfældene kan vedkommende klare sig udelukkende med rådgivning og vejledning fra de
sundhedsfaglige visitatorer, eller også har borgeren
ikke behov for en ambulance, men derimod anden
sundhedsfaglig hjælp. I disse tilfælde hjælper de
sundhedsfaglige visitatorer med at formidle kontakten videre i systemet.
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AMBULANCENS ALFABET
A KØRSEL

C KØRSEL

Livstruende eller mulig livstruende sygdom
eller tilskadekomst.
Ambulancen kører med udrykning (blå blink
og sirene). Der kan være tale om situationer
med fx større traumer, hjertestop eller svære
luftvejsproblemer. Det er ofte i disse tilfælde,
at en avanceret præhospital ressource også
bliver disponeret; paramedicinere i akutbil,
akutlægebil eller akutlægehelikopter.
Det er altid nærmeste ambulance, som disponeres til hændelser med denne hastegrad.

Liggende befordring som vurderes behandlingskrævende.
Det er planlagte, ikke akut kørsler, hvor der
er behov for liggende befordring med observation ellert fortsættelse af behandling. Der
kan fx være tale om interhospitale transporter eller transport til indlæggelse efter
ordination af egen læge eller vagtlæge.
Kørslerne afvikles uden udrykning.

D KØRSEL
B KØRSEL
Akut, men ikke livstruende sygdom eller
tilskadekomst.
Ambulancen kører med eller uden udrykning (blå blink og sirene). Det kan være
situationer med fx opblussen i kendt kronisk
sygdom, hoftebrud eller benbrud mv.

PRÆHOSPITALT CENTER, REGION SJÆLLAND – ÅRSRAPPORT 2017

Liggende befordring som ikke vurderes
behandlingskrævende.
Planlagt, ikke akut, kørsel, hvor der er
behov for liggende befordring, men ikke
for observation eller behandling. Det kan
fx være transport til eller fra rutineret behandling på sygehus (fx dialyse) af patient,
der skal ligge ned under transporten.
Kørslerne afvikles uden udrykning.
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NYT KONTROLRUMSSYSTEM I
AMK-VAGTCENTRALEN

AMK-Vagtcentralen er »kommandocentralen« for
Regions Sjællands samlede akutberedskab og dermed
den koordinerende funktion for al præhospital indsats med ambulance, akutlægebil, akutbiler, akutlægehelikopter samt øvrige præhospitale ressourcer
som sygetransportvogne (ST-vogne), kommunale
nødbehandlere og frivillige 1-1-2 akuthjælpere.

til flere systemer i AMK-Vagtcentralen for at kunne
udføre opgaver effektivt og med stor sikkerhed.
Indledningsvis blev der arbejdet på at få et fælles
nationalt kontrolrumssystem til vagtcentralerne i
forbindelse med oprettelsen af de regionale AMKVagtcentraler tilbage i 2009. Ved oprettelsen af
AMK-Vagtcentralerne benyttede ambulanceoperatørerne egne kontrolrumssystemer. I 2014 opgives
ambitionen om et fælles nationalt kontrolrumssystem, og Region Sjælland går videre med at få et
regionalt kontrolrumssystem.

Et nyt kontrolrumssystem har været længe undervejs. Der er brug for mange funktioner og integration

Region Sjælland sendte i efteråret 2015 et nyt
kontrolrumssystem i udbud, der resulterede i,

I 2017 har processen vedrørende implementeringen
af det nye vagtcentralsystem haft stor fokus i Præhospitalt Center.

18

PRÆHOSPITALT CENTER, REGION SJÆLLAND – ÅRSRAPPORT 2017

at Præhospital direktør, Benny Jørgensen,
Region Sjællands IT-direktør, Per Buchwaldt
og Administrerende direktør for Carmenta
CoordCom den 27. december 2016 underskrev
kontrakt med Carmenta for levering af nyt
kontrolrumssystem til AMK-Vagtcentralen.
Carmenta er et svensk firma med stor international erfaring inden for udvikling af kontrolrumssystemer.
Den 29. oktober 2017 var der ”go live” for det
nye system Carmenta CoordCom, som kom
godt fra start. Inden »go live« er de sundhedsfaglige visitatorer, de tekniske disponenter
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samt andre relevante personer i Præhospitalt Center blevet undervist i Carmenta.
Siden implementeringen af Carmenta og ”go live”
er der oplevet mindre fejl, der løbende er blevet
rettet, og fortsat rettes. Ved indgangen til 2018 er
det nye kontrolrumssystem forsat i sidste del af
projektfasen. I foråret 2018 overgår Carmenta til
driftsfasen, hvilket betyder, at der fremadrettet
kan udvikles på Carmenta efterhånden som nye
muligheder identificeres, så det løbende tilpasses
hverdagen for AMK-Vagtcentralen og det samlede
akutberedskabet.
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DET SAMLEDE
AKUTBEREDSKAB
AKUTBEREDSKABET VARETAGER DEN AKUTTE
SUNDHEDSFAGLIGE INDSATS, SOM FOREGÅR
PRÆHOSPITALT. INDSATSEN BEGYNDER SOM HOVEDREGEL
MED ET OPKALD TIL 1-1-2, OG DEN AFSLUTTES OFTEST
MED INDBRINGELSE TIL SYGEHUS OG OVERLEVERING
AF DEN SYGE/TILSKADEKOMNE BORGER TIL
SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE PÅ SYGEHUSET.
2
-1-1
replæjhtuka

Akutberedskabet har til formål at redde liv, forbedre helbredsudsigter, formindske smerter og andre
symptomer, afkorte det samlede sygdomsforløb
samt yde omsorg og skabe tryghed. Beredskabet
skal i samspil med sygehusene – særligt akutafdelingerne – skabe sammenhængende akutte
patientforløb, som er præget af professionalisme i
alle elementer af opgaveløsningen.
Grundstammen i Akutberedskabet i Region Sjælland består af et finmasket net af ambulancer (basisberedskabet). Herudover består akutberedskabet af en række avancerede præhospitale enheder,
som er bemandet med paramedicinere og/eller
læge, herunder akutlægehelikopter. Endelig er der
i områder med særlige behov etableret supplerende
ordninger i form af kommunale nødbehandlerenheder og frivillige 1-1-2 akuthjælpere, som kan
være hurtigt fremme og yde basal førstehjælp. I
særlige tilfælde samarbejder akutberedskabet også
med Søværnets og Flyvevåbnets eftersøgningsog redningstjeneste, SAR-tjenesten (Search And
Rescue), der ledes fra Joint Rescue Coordination
Centre (JRCC).
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Ambulance
Ambulance med paramediciner
Akutbil med paramediciner

TAPPERNØJE

Akutlægebil/Indsatsleder SUND
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Præ- og Interhospitale Transportenhed/Indsatsleder SUND
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Kommunal nødbehandlerbil
Helikopterberedskab
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RESPONSTIDSMODEL
I Region Sjælland er ressourcerne i ambulancetjenesten organiseret ved en responstidsmodel.
Modellen indebærer, at regionen stiller konkrete
servicekrav til ambulancernes responstid i forbindelse med akutte hændelser. I det daglige er det
ambulanceoperatørens ansvar at sikre, at ambulancetjenesten overholder kravene om, hvor lang tid
der må gå, inden ambulancen er fremme hos den
akut syge eller tilskadekomne borger.
Det betyder i praksis, at det er ambulanceoperatørens opgave at beslutte præcis, hvor mange
beredskaber der skal indsættes, for at operatøren
kan leve op til servicekravene, ligesom ambulanceoperatøren også beslutter, hvor ambulancerne skal
placeres rent geografisk.
Region Sjælland er inddelt i tre delområder (Nord,
Syd og Øst) og seks responstidsområder. Kravene
til responstiden i kontrakterne er tilpasset det
enkelte responstidsområdes geografi, infrastruktur
og befolkningstæthed.
For den akutte og potentielt livstruende ambulancekørsel (kørsel A) er kontrakterne bygget op
omkring servicemål for andelen af ambulancer,
der skal være ankommet til skadestedet inden
for 5, 10, 15 og 20 minutter. Den gennemsnitlige responstid for en kørsel A var i 2017 på 8:21
minutter. Til sammenligning var den 8:18 minutter
i 2016.
For den akutte, men mindre hastende ambulancekørsel (kørsel B), er kontrakterne bygget op
omkring servicemål for andelen af ambulancer,
der skal være ankommet til skadestedet inden for
15, 30, 45 og 60 minutter. Den gennemsnitlige
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NORD 3

ØST 1
ØST 2
NORD 4

SYD 5

SYD 6

responstid for en kørsel B var på 15:30 minutter i
2017. Det er nøjagtig den samme responstid som i
2016. Til gengæld har der været en aktivitetsstigning i antallet af ambulancekørsel B i 2017.
Responstid opgøres som den tid, der går fra en opgave er visiteret i AMK-Vagtcentralen til ambulancen er fremme på skadestedet.
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00:08:21

SAMLET OVERBLIK
OVER RESPONSTID FOR
AMBULANCEKØRSEL A
Delområde

Responstidsområde

Øst

1

Øst

Nord

Nord

Syd

Syd

Region Sjælland

2

3

4

5

6

≤5
min.

≤ 10
min.

≤ 15
min.

≤ 20
min.

> 20
min.

Gns.
min.

Mål for ambulance

30%

70%

90%

99%

1%

-

Ambulance

30%

70%

90%

99%

1%

07:45

Akutbil

32%

71%

94%

99%

1%

07:45

Nødbehandler

36%

79%

95%

99%

1%

07:09

Mål for ambulance

26%

80%

95%

97%

3%

-

Ambulance

26%

80%

95%

97%

3%

07:26

Akutbil

26%

80%

98%

100%

0%

07:27

Nødbehandler

26%

80%

98%

100%

0%

07:24

Mål for ambulance

25%

62%

87%

95%

5%

-

Ambulance

25%

62%

87%

95%

5%

08:49

Akutbil

27%

69%

92%

98%

2%

08:20

Nødbehandler

28%

72%

94%

98%

2%

08:05

Mål for ambulance

35%

67%

90%

97%

3%

-

Ambulance

35%

67%

90%

97%

3%

07:47

Akutbil

35%

69%

92%

99%

1%

07:54

Nødbehandler

38%

73%

93%

99%

1%

07:34

Mål for ambulance

23%

70%

91%

97%

3%

-

Ambulance

23%

70%

91%

97%

3%

08:50

Akutbil

25%

68%

90%

98%

2%

08:37

Nødbehandler

25%

70%

91%

98%

2%

08:23

Mål for ambulance

23%

63%

67%

96%

4%

-

Ambulance

23%

63%

87%

96%

4%

08:58

Akutbil

29%

69%

91%

98%

2%

08:23

Nødbehandler

32%

74%

93%

98%

2%

07:51

Ambulance

28%

69%

91%

98%

2%

08:21

Akutbil

29%

70%

92%

98%

2%

08:08

Nødbehandler

31%

74%

94%

99%

1%

07:49

Kilde: Driftsopfølgning, driftsåret 2017. Tallene indeholder data fra februar
2017 frem til og med oktober 2017, hvor Carmenta implementeres.
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00:15:30

RESPONSTID
AMBULANCEKØRSEL B,
MED ELLER UDEN
UDRYKNING
Delområde

Responstidsområde

Øst

1

Øst
Nord
Nord
Syd
Syd
Region
Sjælland

2
3
4
5
6

≤ 15
min.

≤ 30
min.

≤ 45
min.

≤ 60
min.

> 60
min.

Gns.
min.

Mål for ambulance

65%

93%

97%

100%

1%

-

Ambulance

60%

95%

100%

100%

0%

14:19

Mål for ambulance

61%

93%

97%

98%

2%

-

Ambulance

63%

96%

100%

100%

0%

14:14

Mål for ambulance

45%

88%

97%

99%

1%

-

Ambulance

53%

91%

98%

100%

0%

16:24

Mål for ambulance

56%

93%

98%

99%

1%

-

Ambulance

60%

94%

99%

100%

0%

14:15

Mål for ambulance

54%

91%

98%

99%

1%

-

Ambulance

56%

91%

99%

100%

0%

16:10

Mål for ambulance

46%

86%

95%

98%

2%

-

Ambulance

54%

88%

97%

99%

1%

16:51

Ambulance

57%

92%

99%

100%

0%

15:30

Kilde: Driftsopfølgning, driftsåret 2017. Tallene indeholder data fra februar
2017 frem til og med oktober 2017, hvor Carmenta implementeres.
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AKUT AMBULANCEKØRSEL
68.000 MED AKUT OPSTÅET SYGDOM
ELLER TILSKADEKOMST
Ambulancetjenesten i Region Sjælland rykkede i
2017 ud til godt og vel 68.000 hændelser med akut
opstået sygdom eller tilskadekomst hos regionens
borgere. I forhold til 2016 er det en stigning på ca.
1.700 akutte kørsler.
Det er for den akutte ambulancekørsel til hændelser, som vurderes som akut, men ikke livstruende
(kørsel B med eller uden udrykning), at stigningen
i aktiviteten har fundet sted. Her er der således

registreret over næsten 2.300 flere kørsler. De
næstmest hastende ambulancekørsler er dermed
øget med ca. 8,5% i forhold til 2016. I alt er der
registreret 29.314 af ambulancekørsel B.
Den akutte ambulancekørsel til hændelser, som
vurderes livstruende eller potentielt livstruende
(kørsel A, med udrykning), har oplevet et fald på
over 6% i 2017. I alt er der registreret 34.738 af
denne type kørsler.
Der er betydelige forskelle i, hvordan aktiviteten
har udviklet sig i de forskellige geografiske områder, som driften er inddelt i.

2017: 14.112
2016: 13.653

2017: 12.882
2016: 12.879

2017: 8.338
2016: 7.721
2017: 8.670
2016: 8.310

AKUTTE
AMBULANCEKØRSLER

+2,6%
2017: 67.964
2016: 66.240

2017: 12.824
2016: 12.642

2017: 11.138
2016: 11.035

PRÆHOSPITALT CENTER, REGION SJÆLLAND – ÅRSRAPPORT 2017

25

Akutberedskab

Sundhedsfaglige
1-1-2 opkald

Præhospitalt Center, Region Sjælland

93,8% af

opkald til AMKVagtcentralen besvares

inden for 20 sekunder i 2017

75.863

opkald i
2017 til AMK-Vagtcentralen. Deraf
er der 68.275 sundhedsfaglige 1-12 opkald fra borgere, der mangler
hjælp. Derudover er der 7.588 øvrige
henvendelser til det sundhedsfaglige
personale. AMK-Vagtcentralen
modtager ca.
2017
2016
2015
208 opkald i
75.863 79.838 82.530
døgnet.

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

45%

16%

Akutte ambulancekørsler i driftsåret
.
2017 er samlet steget med
af A
Der var et fald på
kørsler for livstruende eller muligt
livstruende tilstand, og
stigning af B kørsler for alvorlig men
ikke livstruende tilstand.

3,1%
6,2%
8,4%

I sit første driftsår har Præ- og
Interhospital Transportenhed
(PIT) kørt

71.156

1.136
interhospitale

69.022

kørsler, svarende til

64.284

3,1 transporter i døgnet

Planlagte ambulancekørsler, der foregår
enten med eller uden overvågning og
kategoriseres som C eller D kørsler, er i 2017
på niveau med 2016.

46.861
2014
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47.937
2015

48.024
2016

48.277
2017
2015
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LOMMEVENNER I ALLE
AMBULANCER
En lommeven er en lille hjemmestrikket eller -hæklet bamse til mindre børn, der skal køres i ambulance. Den passer lige til en lille barnehånd, og kan
give barnet trøst i en usikker og uvant situation.
Projektet Lommevenner blev startet i foråret 2017
af ildsjælen Arne Reimer som idemanden bag.
Arne Reimer, en førtidspensionist fra Ringsted, fik
ideen fra et tilsvarende projekt i Norge, hvor det
har eksisteret i en længere periode.
Region Sjælland indgik en aftale om, at lommevennerne skal ligge i alle ambulancer i regionen.
Arnes hustru Linda Reimer gik straks i gang med at

strikke de små finurlige bamser. Siden har projektet vokset sig stort, hvor mange personer rundt om
i landet strikker og hækler bamser til projektet.
Projektet har sin egen facebookside »Lommeven
Region Sjælland og de øvrige regioner«, hvor der
deles opskrifter med videre på de små lommevenner.
Siden projektet startede her i regionen, har det
bredt sig til resten af landet, og Arne er alene om at
administrere Lommevenner i hele Danmark med
hjælp fra kontaktpersoner rundt om i landet.

LOMMEVENNER KAN GIVE
TRYGHED OG TRØST TIL
MINDRE BØRN I REGIONENS
AMBULANCER.

I juni 2017 nåede
projektet bamse
nr. 1000.
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TIDSFORBRUGET FOR DE
PRÆHOSPITALE PATIENTFORLØB

RESPONSTID
KØRETID TIL
SYGEHUS

00:08:21

00:26:29

FRA OPKALD TIL
OVERDRAGELSE
Implementeringen af Region Sjællands Sygehusplan og Specialeplan, hvor specialer og modtagelse
af akutte patienter samles på færre enheder, medfører en række udfordringer for den præhospitale
indsats, idet kørslen skal foretages til det relevante
sted for behandlingen. I en række tilfælde vil det
være længere væk end tidligere, og dermed er ambulancerne optaget af opgaver i længere tid.

TID PÅ
SKADESTEDET
00:25:28

01:00:18
GENNEMSNITLIGT
TIDSFORBRUG
TIDSFORBRUG I (MULIGE) LIVSTRUENDE
SITUATIONER MED KØRSEL A
Ved hændelser, hvor de sundhedsfaglige visitatorer
har vurderet, at der er tale om en livstruende eller
potentielt livstruende situation, var tidsforbruget
på skadestedet på gennemsnitligt 25:28 minutter.
Det er ca. et minut længere end i 2016.
Køretiden fra ambulancen forlod skadestedet til
den ankom til sygehuset var gennemsnitligt 26:29
minutter, hvilket er under et minut længere end
2016.

RESPONSTID
KØRETID TIL
SYGEHUS

00:15:30

00:28:00
TID PÅ
SKADESTEDET
00:19:50

01:03:20
GENNEMSNITLIGT
TIDSFORBRUG
TIDSFORBRUG I AKUT, MEN IKKE
LIVSTRUENDE SITUATIONER MED
KØRSEL B
Ved de mindre alvorlige tilfælde var tidsforbruget
på skadestedet på gennemsnitlig 19:50 minutter, hvilket er lidt kortere end i 2016, hvor den lå
på 20:05 minutter. Køretiden til sygehuset var på
28:00 minutter i gennemsnit, og dermed under et
minut længere end i 2016.
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DE AVANCEREDE PRÆHOSPITALE RESSOURCER ER I BEREDSKAB
ALLE DØGNETS 24 TIMER ÅRET RUNDT. DE ER GEOGRAFISK
PLACERET MED HENBLIK PÅ AT SIKRE, AT FLEST MULIGE AF
REGIONENS BORGERE HURTIGT KAN MODTAGE AVANCERET
PRÆHOSPITAL ASSISTANCE.

AVANCEREDE PRÆHOSPITALE
RESSOURCER
Der er i Region Sjælland indsat avancerede
præhospitale ressourcer i form af ambulancer og
akutbiler bemandet med paramedicinere samt læge
på AMK-Vagtcentralen (AMK-læge) og på helikopterbasen i Ringsted. Den Præ- og Interhospitale
Transportenhed, placeret ved Sjællands Universitetshospital i Køge, kan i særlige tilfælde blive kaldt
ud som avanceret ressource til andet end interhospitale transporter. AMK-lægen forestår telemedicinsk understøttelse af det præhospitale mandskab
og har også en udkørende funktion.

i 2017. Det betyder, at der visiteres en avanceret
præhospital ressource i 62% af de tilfælde, hvor
den sundhedsfaglige visitator visiterer en kategori
A kørsel.
Paramedicinere visiteres som oftest til hændelser,
hvor borgeren udviser symptomer på brystsmerter/hjertesygdom, har vejrtrækningsproblemer, er
bevidstløs/har nedsat bevidsthed eller krampeanfald.

I 2017 var der i alt 31 enheder med avancerede
præhospitale ressourcer i regionen. Ressourcernes geografiske placering sikrer, at op imod 94%
af regionens borgere kan modtage assistance fra
en avanceret præhospital ressource inden for 15
minutter efter opkald til 1-1-2.

PARAMEDICINERE GØR EN FORSKEL
Paramedicinere, som en del af Region Sjællands
avancerede præhospitale akutberedskab, visiteres
næsten udelukkende til hændelser med en livstruende eller potentielt livstruende tilstand.
De blev visiteret til knap 17.500 akutte hændelser
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AKUTBIL

AKUTLÆGEBIL
På AMK-Vagtcentralen er der døgnet rundt en
AMK-læge til stede, som yder støtte til de sundhedsfaglige visitatorer på AMK-Vagtcentralen og
ambulanceredderne ude på vejen. Den vagthavende AMK-lægen har også en udkørende funktion og
kan visiteres til akutte livstruende tilstande, hvor
en tidlig specialiseret, lægelig vurdering kan have
betydning for diagnostik, behandling og visitation.
Visitationen følger beslutningsstøtteværktøjet
Dansk Indeks og inddrager også responstid til skadestedet, således at anvendelse af den lægefaglige
ressource ved patienten er meningsfuld i prognostisk sammenhæng.
Akutlægebilen blev kaldt ud 868 gange i løbet af
2017. Aktiviteten er steget med godt 12% i forhold
til 2016 (773 udkald). Aktiviteten svarer til, at der
dagligt foretages 2,4 kørsler med akutlægebilen i
Region Sjælland.

PRÆHOSPITALT CENTER, REGION SJÆLLAND – ÅRSRAPPORT 2017

De fire akutbiler, som er bemandet med paramedicinere og er et døgndækkende supplement
til ambulancetjenesten, blev disponeret til 3.555
hændelser i 2017. Det er en reduktion på ca. 20%
i forhold til 2016. Udviklingen er en konsekvens
af en optimeret anvendelse af 24 ambulancer med
paramedicinere. Akutbilerne kan ikke selvstændigt
transportere patienter, men kan disponeres med
henblik på at iværksætte hurtig, livreddende eller
stabiliserende præhospital behandling.
Akutbilerne disponeres i tilfælde, hvor enheden
kan være fremme på skadestedet før ambulancen,
eller hvor enheden er den nærmeste præhospitale
ressource med paramedicinerkompetence. De
disponeres hovedsageligt til hændelser, hvor det er
vurderet, at hændelsen er livstruende eller potentielt livstruende.
Den gennemsnitlige responstid i hele Region Sjælland i forbindelse med hændelser, som får visiteret
en kørsel A, reduceres fra 8:21 minutter til 8:08
minutter som følge af akutbilernes indsats.
Akutbilerne er indsat i områder med mere end 20
minutters kørsel til nærmeste akutsygehus, og de
er placeret med henblik på at sikre en akutbilsresponstid på 15 minutter i enhedens dækningsområde. Det er særligt i regionens ydergeografi,
at borgere med en potentielt livstruende tilstand
mærker effekten af akutbilerne. Således reduceres
den gennemsnitlige responstid i den sydlige del
af regionen (som har akutbiler placeret i Nakskov
og Stege) med 35 sek., mens responstiden i den
nordlige del af regionen (som har akutbiler placeret
i Kalundborg og Nykøbing Sj.) reduceres med 29
sekunder.
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HJÆLPEN FRA LUFTEN KOMMER HELT UD
I KROGENE OG TÆT PÅ VANDKANTEN.

PRÆ- OG INTERHOSPITAL
TRANSPORTENHED (PIT)
Den Præ- og Interhospitale Transportenhed (PIT)
er bemandet af en PIT-læge og en lægeassistent
(paramediciner), og har til formål såvel at sikre
hensigtsmæssig og standardiseret varetagelse
af ambulancetransporter af patienter mellem
hospitalerne i Region Sjælland og naboregioner
(interhospitale transporter), som at transporterne
gennemføres i henhold til gældende faglige kriterier og med udgangspunkt i patientens tilstand og
sundhedsfaglige behov.
PIT, der blev oprettet 2. januar 2017 og er fysisk
placeret på Sjællands Universitetssygehus, Køge,
kørte 1.136 interhospitale transporter i driftsåret
2017.
Bestilling og visitation af interhospitale ambulancetransporter foregår via regionens AMK-Vagtcentral. Ved disponering af PIT tager PIT-lægen
kontakt til behandlingsansvarlige læge (oplyst til
AMK-Vagtcentralen af sygehuset ved bestilling)
for nærmere aftale om forløbet. PIT-lægen har den
endelige visitations- og beslutningskompetence
samt ansvaret vedrørende ledsagelsesniveau og
kørselsform ved interhospital ambulancetransport
af patienter.

AKUTLÆGEHELIKOPTER
Akutlægehelikopteren visiteres af regionernes
AMK-Vagtcentraler til akutte, livstruende tilstande,
hvor en tidlig specialiseret, lægelig vurdering kan
have betydning for diagnostik, behandling og
visitation. De primære opgaver for akutlægehelikopteren er hurtig indsats og transport til specialbehandling af svært tilskadekomne patienter
og syge patienter med visse medicinske tilstande
(for eksempel blodprop i hjertet eller hjernen).
Den visiteres ud fra en disponeringsvejledning,
som blandt andet indeholder geografiske kriterier,
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og hvor transporttid med ambulance forventes at
overstige 25-30 minutter. Fra basen i Ringsted kan
alle geografiske områder i Region Sjælland dækkes
inden for 20-25 minutter. Ved væsentlig tidsmæssig gevinst kan den anvendes til interhospital
transport.
I 2017 blev akutlægehelikopterne visiteret til i
alt 790 hændelser med optageadresse i Region
Sjælland. Der er tale om en reduktion i antallet af
flyvninger i forhold til året før, hvor akutlægehelikopterne blev visiteret til 915 hændelser i hele
regionen.
I 2017 foretog akutlægehelikopteren gennemsnitligt 2,2 missioner dagligt i Region Sjælland.
Aktiviteten varierer hen over året.
Akutlægehelikopteren visiteres oftest i forbindelse
med hændelser i regionens ydergeografi. Ca. 55%
af flyvningerne foregår i den sydlige del af regionen
(delområde 5 og 6), mens ca. 20% af flyvningerne
foregår i den nordlige del af regionen (delområde
3).
I 2017 resulterede seks ud af ti missioner i, at en
patient blev fløjet til et sygehus. Som oftest flyves
patienten til specialiseret behandling, og her er
det især Rigshospitalet, der modtager patienterne
fra Region Sjælland, mens det internt i regionen
er Sjællands Universitetshospital, Roskilde, der er
den primære modtager af patienterne.

INDSATSLEDER SUNDHED (ISL-SU)
AMK-lægen kan visiteres til skadestedskoordination i hele regionen i særlige situationer, hvor
der er seks eller flere tilskadekomne. AMK-lægen
fungerer da som Indsatsleder Sundhed (ISL-SU).
Sundhedsberedskabets indsatslederfunktion blev
aktiveret fire gange i 2017 ved større beredskabshændelser.
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EN NØDBEHANDLERENHED HAR ET
UDRYKNINGSKØRETØJ MED FØRSTEHJÆLPS- OG
KOMMUNIKATIONSUDSTYR TIL RÅDIGHED.
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SUPPLERENDE
PRÆHOSPITALE
RESSOURCER

I Region Sjælland er 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 og relevant førstehjælp i akutte
situationer i område, hvor responstiden med ambulance og akutbil kan være lang.
I 2017 var der syv kommunale nødbehandlerenheder og 18 ordninger med frivillige 1-1-2 akuthjælpere, som rykker ud i den udstrækning, de har
mulighed for det.
De supplerende præhospitale ressourcer disponeres aldrig alene. Der disponeres altid enten en
akutbil eller en ambulance til hændelsen.

(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 en vis mængde kørsler med
en køretid på over ti minutter.
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Nødbehandlere er som oftest kommunalt deltidsansatte brandmand, som har modtaget en særlig
førstehjælpsuddannelse, der er godkendt af den
Præhospitale lægelige chef i Region Sjælland. De
har et udrykningskøretøj med førstehjælpsudstyr
og kommunikationsudstyr til rådighed. Førstehjælpsudstyret omfatter blandt andet hjertestarter,
ilt og Epi-Pen (som kan anvendes ved allergiske
reaktioner).
Nødbehandlerne kan kaldes ud alle døgnets 24
timer af regionens AMK-Vagtcentral. Det er de
tekniske disponenter, som kalder nødbehandleren
ud i forbindelse med akutte kørsler (kørsel A), når
den tekniske disponent vurderer, at en nødbehandler vil kunne være fremme mindst fem minutter før
ambulance og/eller akutbil. I tilfælde af hjertestop
sendes nødbehandleren dog automatisk, hvis vedkommende er tættest på hændelsen, eller hvis det
ekstra mandskab på stedet kan tilføre en behandlingsmæssig værdi.
I 2017 blev nødbehandlerne kaldt ud 2.089 gange.
Aktiviteten er dermed øget med over 12% i forhold
til 2016. I gennemsnit svarer det til, at nødbehandlerne kaldes ud ca. 170 gange om måneden. Aktiviteten varierer ordningerne imellem. Enhederne i
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TRYGHEDEN ER I SÆRLIG HØJ GRAD BLEVET
FORBEDRET I DE YDEROMRÅDER OG PÅ ØER,
HVOR DER ER ETABLERET EN ORDNING MED
1-1-2 AKUTHJÆLPERE.

1-1-2
akuthjælper

FRIVILLIGE 1-1-2 AKUTHJÆLPERE
I samarbejde med frivillige lokale kræfter har
Region Sjælland etableret 18 ordninger med 1-1-2
akuthjælpere på regionens øer og yderområder. I
oktober 2017 blev der etableret en ordning i Tappernøje.

Rødby og Sorø har den højeste aktivitet med ca. 36
udkald per måned. Enheden i Stubbekøbing havde
den laveste aktivitet i 2017 med ca. 8 månedlige
udkald.
Den gennemsnitlige responstid for nødbehandlerenhederne i 2017 var 6:19 minutter. Responstiden varierede ordningerne imellem. Forskellene
afspejler de geografiske forhold og infrastruktur,
som enhederne dækker. Enheden i Sorø havde den
korteste gennemsnitlige responstid på 5:36 minutter, mens enheden i Kirke Hyllinge gennemsnitligt
havde den længste responstid på 07:02 minutter.
I 95% af indsatserne ankommer enheden erfaringsmæssigt til skadestedet før ambulance eller akutbil.
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2016

2017

Rødby

417

426

Gørlev

353

321

St. Heddinge

177

256

Sorø

435

434

Stubbekøbing

115

123

Jyllinge

232

298

Kirke Hyllinge

129

231

De frivillige 1-1-2 akuthjælperne har modtaget en
særlig førstehjælpsuddannelse, som er godkendt og
certificeret af den Præhospitale lægelige chef i Region Sjælland. Ordningerne med 1-1-2 akuthjælperne er baseret på frivillig indsats, og det kræver
en meget stærk lokal forankring både at etablere
og vedligeholde ordningerne. Den enkelte ordning består af 8-12 frivillige. Akuthjælperne står
i princippet til rådighed døgnet rundt, året rundt,
men de rykker kun ud i det omfang, akuthjælperen
har mulighed for det. De kan kaldes ud af AMKVagtcentralen til alvorlig sygdom og tilskadekomst
i nærområdet.
De frivilligere 1-1-2 akuthjælpere blev kaldt ud i alt
228 gange i løbet af 2017. Der er tale om et mindre
fald i antallet af udkald i forhold til 2016, hvor
1-1-2 akuthjælperne blev kaldt ud 283 gange. Ved
udkald afhentes førstehjælpsudstyret i et centralt
placeret og opvarmet akutskab. Førstehjælpsudstyret omfatter blandt andet hjertestarter, ilt og EpiPen (som kan anvendes ved allergiske reaktioner).
Der er betydelig variation i antallet af udkald imellem de enkelte ordninger. Akuthjælperne i Borre
blev kaldt ud ca. 4-5 gange om måneden i gennemsnit, mens ordningerne i Egebjerg på Nekselø blev
kaldt ud 0 gange i 2017.
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DEN BLOTTE TILSTEDEVÆRELSEN AF DE FRIVILLIGE 1-1-2
AKUTHJÆLPERE HAR STOR BETYDNING FOR BORGERNES
TRYGHED I NÆROMRÅDET, UANSET HVOR OFTE DE KALDES UD
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SJ. ODDE
SEJE
SEJERØ

9

20

1-1-2
akuthjælper

EGEBJERG

0

NEKSELØ

0

RØSNÆS

1

ORØ

32

UDKALD I 2017

20

AGERSØ

33
BISSERUP
BISSERUP

5

OMØ

ONSEVIG

1
LAN
ANGØ
LANGØ

15

FEJØ

5

FEMØ
EM
EMØ

2

ASKØ

4

BOGØ
Ø

55
5

25

1

BORRE

HJELM
H

Kilde: Indkomne journaler. Ordningerne i
Egebjerg, Langø og Onsevig blev etableret
i 2016.
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INTERHOSPITAL TRANSPORT
FRA ET SYGEHUS TIL ET ANDET
Det fulde ansvar for overførsler af patienter imellem sygehuse blev integreret i det præhospitale
område 2. januar 2017, ved opstart af den Præ- og
Interhospitale Transportenhed (PIT). Region Sjælland råder nu over PIT, ambulancer og ST-vogne
for at løse opgaven med interhospitale transporter.
Det har stor betydning for det enkelte sygehus
ressourceforbrug samt for patientsikkerheden
generelt.
Sammenhæng i patientforløbene sikres ved at
samle ansvar og kompetencer i det præhospitale
område, og ved, at patienterne ledsages behovsorienteret af mandskab, der er specialiseret i varetagelsen af opgaven, og som besidder en høj grad af
rutine.
Mandskabet er blandt andet vant til at håndtere
de ofte meget risikofyldte flytninger af en kritisk
syg patient mellem seng og leje/båre samt vant
til at arbejde i en hurtigkørende ambulance med
udrykning. Ledsagelsesniveau for gennemførelse
af overflytning afhænger af patientens tilstand
og behandlingsbehov. Ledsagelse varetages som
udgangspunkt af akutberedskabets personale
(præhospitalt personale), hvorved akutberedskabet
påtager sig ansvaret for patienten under overflytning. I de få tilfælde, hvor patienten ledsages med
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sygehuspersonale, har sygehuspersonalet det overordnede ansvar for patienten under transporten.
Ledsagelse med præhospitalt personale vil altid
være kompetencebaseret i forhold til patients behov og risikoprofil. Kompetencebaseret ledsagelse
ved ambulancetransporter mellem regionernes
sygehuse følger Dansk Selskab for Anæstesiologi og
Intensiv Medicins (DASAIM) national rekommandation for ledsaget ambulancetransport og inddeles
i tre kategorier:

KATEGORI 3
Patienten kan ledsages af ambulancebehandler.
Uden aktuel eller truende svigt af vitale organer.
Typisk vil der være tale om patienter, der skal
overflyttes mellem sengeafdelinger, eller patienter, der skal til undersøgelse på et andet sygehus.
Ambulancebehandleren har adgang til præhospital
rådgivning via AMK-læge under selve transporten,
samt mulighed for rendezvous med akutlægebilen
eller PIT ved behov for akut assistance.

KATEGORI 2
Patienten kan ledsages af paramediciner/paramediciner med særlig transportkompetence. Patienter
med akut svigt eller påvirkning af et enkelt vitalt
organ, som er i stabil fase uden truende svigt af andre vitale organer, samt patienter som kræver sær-
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lig observation og eventuel medicinsk behandling
under transport.

KATEGORI 1
Patienten ledsages af speciallæge i anæstesiologi.
Ustabile patienter med aktuel eller truende svigt
af luftveje, vejrtrækning eller/og kredsløb. Typisk
vil der være tale om intuberede patienter, respirationsinsufficiente patienter, ustabile hjertepatienter eller alvorligt kvæstede traumepatienter.
Patienter af kategori 3 er blevet overflyttet af det
præhospitale område i Region Sjælland så længe
vi kan huske og fortsætter således.
Overflyttelse af patienter i kategori 2 er nu fuldt
hjemtaget til det præhospitale område. Tidligere
blev patienterne dels flyttet med paramedicinere
og dels med ledsagende sygehuspersonale.
Indtil den 2. januar 2017 blev patienter af
kategori 1 overflyttet med ledsagende sygehuspersonale. De dårligste patienter tilhører
denne gruppe, og derfor er det vigtigt at sikre, at
mandskabet blandt andet er vant til at håndtere
de ofte meget risikofyldte flytninger af en kritisk
syg patient mellem seng og leje/båre, samt til
at arbejde i en hurtigkørende ambulance med
udrykning.
Størstedelen af interhospitale transporter – ca.
82% – foregår som ikke-akut kørsel, mens ca.
10% af overførelserne foretages som kategori A
kørsel og ca. 8% som kategori B kørsel.

af PIT-lægen som ledsagende læge under transporten og lægeassistenten.
Lægeassistenten vil som teamleder i samarbejde
med sygehus- og ambulancepersonale forestå flytning og klargøring af patienten. PIT-lægen modtager samtidigt, ved patientens side, overdragelse
af patienten fra sygehusets behandlingsansvarlige
læge.
Såfremt PIT forestår transporten, vil PIT-lægen og
lægeassistenten begge være til stede i bårerum på
ambulance under transporten. Tiloversværende
ambulancepersonale vil efterfølgende fremføre
PIT-bilen kørsel B til modtagesygehus, med mindre PIT-lægen vurderer, at der under transporten
kan blive behov for yderligere udstyr/materiale fra
PIT-bilen.
I 2017 blev der foretaget knap 3.200 akutte overførsler – svarende til 8,7 i døgnet. Heraf blev knap
60% foretaget med kørsel A og ca. 40% med kørsel
B. Det samlede antal af akutte interhospitale transporter ligger på knap 400 kørsler over niveauet
for de foregående år. De akutte interhospitale
transporter udgør knap 5% af den samlede akutte
aktivitet.

IKKE- AKUT INTERHOSPITAL
TRANSPORT

AKUT INTERHOSPITAL TRANSPORT

I 2017 blev der kørt godt 15.000 planlagte interhospitale transporter af kategori 3 patienter, hvilket
fastholder aktiviteten fra 2016. Disse transporter
bliver til dels udført af ambulancer og sygetransportkøretøjer (ST-vogne) alt efter overvågningsbehov af patient.

Akutberedskabet er overordnet ansvarlig for gennemførelsen af ambulancetransporten mellem
sygehusene i regionerne. Interhospitale transporter i kategori 1 er i videst muligt omfang afviklet

Det samlede antal af planlagte interhospitale
transporter udgør knap en fjerdedel af den samlede
planlagte, ikke akutte ambulancekørsel.
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BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017
I 2017 HAR PRÆHOSPITALT CENTER GENNEMFØRT
EN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF DEN
AKUTTE PRÆHOSPITALE INDSATS FRA 1-1-2 OPKALDET
BESVARES OG FREM TIL OVERDRAGELSE TIL SYGEHUSET.

Undersøgelsen kortlægger borgernes:
• Tryghed med det akutte beredskab
• Oplevelse af 1-1-2 opkaldet
• Oplevelse af tiden til hjælpen ankommer
• Oplevelse af hjælpen på stedet
• Oplevelse af transport til sygehus
• Oplevelse af ankomst til sygehus
Brugertilfredshedsundersøgelsen viste, at borgerne
overordnet set er meget tilfredse med den akutte
præhospitale indsats i Region Sjælland. Den høje
tilfredshed fra forrige undersøgelse i 2014 er således fortsat i dette års undersøgelse.
Borgernes trygheden med det akutte beredskab
i Region Sjælland ligger meget højt. Hele 92% er
trygge ved akutberedskabet.
Borgerne har overordnet set en positiv oplevelse af
1-1-2 opkaldet. Især oplever en stor andel (83%),
at den sundhedsfaglige visitator informerer om, at
hjælpen er på vej.
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Borgernes oplevelse af tiden til hjælpen ankommer viser, at 68% var trygge, mens de ventede på
hjælpen.
Borgernes oplevelse af hjælpen på stedet er meget
positiv, hvor det skal fremhæves, at hele 93%
oplevede, at ambulancepersonalet behandlede dem
med værdighed og respekt.
Borgerne har ligeledes en meget positiv oplevelse
af transporten til sygehuset. For eksempel følte
95% sig trygge ved ambulancepersonalet under
transporten.
Borgenes oplevelse af ankomst til sygehus er overordnet set positiv, hvor blandt andet 80% oplevede,
at kommunikationen mellem ambulancepersonalet
og sygehuspersonalet ved overdragelsen var god.
Brugertilfredshedsundersøgelsens resultater skal
benyttes til at identificere områder og aspekter af
den akutte præhospitale indsats, hvor der findes
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BORGERNES SAMLEDE
TILFREDSHED OG TRYGHED
MED AKUTBEREDSKABET
Tilfredshed med rådgivningen ved
1-1-2 opkaldet (1)

52%

27%

Tilfredshed med personalets
håndtering på skadested (2)

79%

Tilfredshed med transporten til
sygehuset (3)

15%

84%

Tilfredshed med overgangen fra
ambulance til sygehus (4)

13%

65%

Tryghed med det akutte beredskab
(5)

49%
Meget tilfreds/tryg
Overvejende tilfreds/tryg
Mindre tilfreds/tryg

25%
43%
Kilde: Brugertilfredshedsundersøgelse af den akutte
præhospitale indsats, 2017. Datagrundlag: (1) = 551
respondenter, (2) = 725 respondenter, (3) = 696
respondenter, (4) = 696 respondenter og (5) = 769
respondenter.

Ikke tilfreds/tryg
Ved ikke

forbedrings- og udviklingspotentiale. Præhospitalt
Center arbejder hele tiden på at sikre og forbedre
den høje standard og serviceniveauet i den præhospitale indsats.
På baggrund af undersøgelsesresultaterne er det
værd at kigge nærmere på borgernes oplevelse af
henholdsvis overgangen til sygehuset samt 1-1-2
opkaldet. Der har tidligere været arbejdet på at
forbedre borgernes oplevelser på begge områder.
Rådgivningen ved 1-1-2 opkaldet er et opmærksomhedspunkt for Præhospitalt Center. Der er
gjort en stor indsats for, at borgerne skal føle sig
trygge ved den sundhedsfaglige rådgivning, hvor
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der i AMK-Vagtcentralen er indført forskellige tiltag til formålet. Her kunne der laves en mere specifik og dybdegående undersøgelse af selve 1-1-2
opkaldet for at få konkret viden om, hvad borgerne
oplever under opkaldet.
Overgangen til sygehuset har været og er fortsat
et opmærksomhedspunkt for det præhospitale
område.
Alt i alt skal det fremhæves, at det er en yderst
positiv vurdering på et stabilt højt niveau, borgerne
har givet af deres oplevelse af den præhospitale
indsats.
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REGLERNE FOR TRANSPORT TIL OG FRA SYGEHUSET ER FASTSAT I
LOVGIVNINGEN. HER STÅR DER BLANDT ANDET, AT KAN DU SELV, SKAL DU
SELV. DET BETYDER, AT BORGERNE SOM HOVEDREGEL SELV SKAL SØRGE FOR
TRANSPORTEN TIL OG FRA SYGEHUS I FORBINDELSE MED UNDERSØGELSE OG
BEHANDLING.

DEN IKKE-AKUTTE
BEFORDRING AF
PATIENTER
I en række tilfælde sørger Region Sjælland dog
enten for transport eller tilbyder befordringsgodtgørelse. Det er en sundhedsfaglig vurdering hos
det behandlingsansvarlige personale på sygehuset, hvorvidt borgeren har brug for transport, for
eksempel hvis det vurderes, at borgeren ikke kan
klare at være passager i offentlig transport eller
personbil.
Reglerne på området er komplicerede, men som
udgangspunkt gælder det, at regionen tilbyder
transport, eller giver befordringsgodtgørelse, hvis:
1.	Patienten har brug for en ambulance eller et
særligt sygekøretøj.
2.	Patientens tilstand, ud fra en sundhedsfaglig
vurdering, udelukker befordring med offentlige
transportmidler.
3.	Patienten modtager pension efter de sociale
pensionslove.
4.	Afstanden til eller fra sygehuset, hvor behandlingen efter regionens visitationsretningslinjer kan
finde sted, overstiger 50 km hver vej.
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IKKE-AKUT
AMBULANCEKØRSEL
- BEFORDRINGSVISITATION
LIGGENDE PÅ REGIONENS VEJE
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Den liggende, men ikke akutte befordring af patienter, er traditionelt foregået med ambulance i
Region Sjælland. Dette gælder uanset om borgeren
har haft behov for behandling eller overvågning
under kørslen (kategori C), eller om der har været
tale om en almindelig sygetransportkørsel (kategori D). Kørslerne har traditionelt ligget stabilt på
46-47.000 patienttransporter årligt, og stigningen
på ca. 400 kørsler i forhold til 2016 er således ikke
i sig selv bemærkelsesværdig.
Præhospitalt Center havde i 2016, hvilket er fortsat
i 2017, et øget fokus på at få kategoriseret aktiviteten korrekt, og samtidig at få visitationskriterierne
tilpasset, således at transport af kendte iltpatienter
kan varetages med en kategori D kørsel. Kombinationen af et øget fokus på området og ændrede
visitationskriterier er tydelige, idet andelen af D
kørsler er øget fra 45% i 2015 til 60% i 2016, og nu
66% i 2017.
Servicevinduerne for afhentning og aflevering af
patienterne er ens for de to kørselstyper. Det har
derfor ikke været væsentligt for den daglige drift,
hvorvidt kørslen er blevet foretaget som kategori C

(med overvågning/ behandling) eller som kategori
D (uden overvågning/behandling). I 2017 fordelte
aktiviteten sig – på linje med tidligere år – med
ca. 60% af kørslerne med et servicevindue på 90
minutter (tidskritisk) og ca. 40% af kørslerne med
et servicevindue på 180 minutter (ej tidskritisk).
Den ikke-akutte ambulancekørsel udgør i ca.
trefjerdedel af tilfældene af transporter til og fra
behandling mellem borgerens hjem og sygehuset
samt i ca. en fjerdedel af tilfældene af interhospitale transporter.
Årligt disponeres ambulancerne til ca. 1.000-1.100
kørsler, som ikke gennemføres. Årsagen til disse
såkaldte forgæves kørsler er typisk, at borgeren
allerede er blevet indlagt akut uden, at kørslen til
den planlagte undersøgelse eller behandling er
blevet aflyst. Det er således vanskeligt helt at undgå
tilfælde med forgæves C/D kørsel.
Befordringsvisitationen, etableret i 2016, er en
sektion til visitation af ikke-akut liggende transport
af patienter. Medarbejderne der varetager denne
funktion er særligt uddannede til denne opgave,
for at sikre systematik i visitationsproceduren.
Tidligere var opkaldene en del af de opkald Befordringsservice modtog.
Befordringsvisitationen modtager kun opkald fra
sundhedspersonale, primært personale på fx sygehuse, men også i almen praksis. Opkaldene vedrører bestilling, ændring eller aflysning af ikke akut
ambulancekørsel og liggende sygetransport. Det er
alene sundhedsfagligt personale, der kan rekvirere
patienttransport med ambulance og ST-vogne.
I 2017 modtog Befordringsvisitationen 35.755
telefoniske henvendelser. Servicemålet på området
er, at 87% af opkaldene skal besvares indenfor 3
minutter. I 2017 leverede Befordringsvisitationen
en målopfyldelse på 89%.
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Patientbusserne har 32 siddepladser, hvoraf tre sæder er hvilesæder, og der
er plads til to kørestole i bussen. De er specialindrettet med blandt andet
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.
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SIDDENDE BEFORDRING
AF PATIENTER
– BEFORDRINGSSERVICE
STØRSTEDELEN AF DE PATIENTER, SOM HAR RET TIL HJÆLP TIL
TRANSPORT TIL OG FRA UNDERSØGELSE OG BEHANDLING PÅ
SYGEHUS, BLIVER BEFORDRET SIDDENDE.
Den siddende befordring af patienter kan foregå på
forskellige måder og med forskellige transportmidler. I Region Sjælland foregår transporten dels med
specialindrettede patientbusser, dels med almindelige køretøjer, der – afhængig af borgerens specifikke
behov – kan være udstyret med lift, trappemaskine
eller med specielle hvilesæder.
Movia Flextrafik, som varetager den del af den siddende patienttransport, der foregår i tidsrummet
06:00-23:00, udfører ca. 95% af kørslerne, mens kørsel om natten, der foregår som almindelig taxakørsel,
udgør under 1% af kørslerne. Herudover har Region
Sjælland indsat fire specialindrettede patientbusser.
De benyttes hovedsageligt af patienter, der skal til og
fra behandling på de primære samarbejdssygehuse
uden for regionen (Rigshospitalet og OUH Odense
Universitetshospital). Andelen af kørsler med patientbusserne udgør ca. 5% af den samlede siddende
patienttransport. Der kan registreres en tendens til,
at borgerne i højere grad anvender den individuelt
set mere fleksible transport med Movia Flextrafik på
bekostning af patientbusserne.
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TELEFONISKE
HENVENDELSER
311 TUSINDE HENVENDELSER
Befordringsservice modtog ca. 311.500 telefoniske
henvendelser fra sundhedsfagligt personale og
borgere i 2017, vedrørende bestilling af befordring
eller med spørgsmål omkring befordringsgodtgørelse samt refusion af udgifter til transport. Der er
tale om fald i forhold til 2016 på ca. 5.500 henvendelser, svarende til ca. 2%.
Befordringskonsulenterne i Befordringsservice
behandler ca. 96% af henvendelserne fra det
sundhedsfaglige personale og ca. 93% af borgernes
henvendelser. De resterende henvendelser afsluttes
af indringer, inden befordringskonsulenterne kan
nå at besvare opkaldet.
Andelen af henvendelser, der afsluttes uden besvarelse var på samlet set 6%, som vedligeholder det
stabile niveau over de sidste år. Det er vanskeligt
at reducere andelen af tabte kald yderligere, idet
de personer der vælger at lægge på, typisk gør det
efter en relativ kort ventetid.

RINGER FOR SIG SELV
Opkaldene fra borgere vedrører bestilling af
patienttransport samt diverse forespørgsler om
godtgørelse af udgifter til befordring. I 2017
modtog Befordringsservice ca. 166.000 telefoniske
henvendelser fra borgere. Der er tale om fald på
lidt under 3.000 henvendelser i forhold til 2016,
hvilket svarer til et fald på 1,8%.
Servicemålet på området er, at 85% af opkaldene
skal være besvaret indenfor 5 minutter. I 2017
leverede Befordringsservice en målopfyldelse på
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83,5%. Der er tale om en reduktion på 1,6 procentpoint i forhold til niveauet i 2016.

ASSISTANCE FRA SUNDHEDSFAGLIGE
Opkaldene fra sundhedspersonale foretages af
personale på fx sygehuse og i almen praksis vedrørende siddende patienttransport. Henvendelserne
kan også vedrøre bestilling af kørsel med prøver
(såkaldt pakkekørsel) og forskellige forespørgsler
til reglerne på området m.v.
I 2017 modtog Befordringsservice ca. 133.000
telefoniske henvendelser fra sundhedsfagligt personale. Der er tale om 2.100 færre opkald, hvilket
svarer til en fald på ca. 1,6%.
Servicemålet på området er, at 87% af opkaldene
skal være besvaret indenfor 3 minutter. I 2017
leverede Befordringsservice en målopfyldelse på
87%.

MOVIA FLEXTRAFIK
Befordringsservice og Movia Flextrafik bestræber
sig på at planlægge kørslerne så omkostningseffektivt som muligt.
Det indebærer blandt andet, at andelen af kørsler,
hvor der er samkørsel af patienter, og andelen af
kørsler, hvor bilen har en tur umiddelbart før eller
efter kørslen, skal være så stor som muligt. Dette
kaldes koordineret kørsel. Af hensyn til den enkelte
patient er der samtidig fokus på, at omvejskørsel
og spildtid minimeres. Mindstekravet for andelen
af koordineret kørsel er på 80% af kørslerne. I
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2017 lå andelen på knap 97%. Det høje niveau er
bibeholdt siden 2014.
En anden indikator på, hvor omkostningseffektiv
kørslen er, er nøgletallet for prisen, opgjort per ”direkte rejseminut”. Nøgletallet er et udtryk for det
antal minutter, det ville tage at køre den enkelte
tur direkte fra afhentningsadressen til afleveringsstedet, uden eventuel omvejskørsel som følge af
samkørsel med andre patienter. Målsætningen er,
at prisen skal være under 9 kr. per minut. I 2017
var nøgletallet 6,15 kr. i gennemsnit.

SERVICEMÅL FOR DEN SIDDENDE
KØRSEL MED MOVIA FLEXTRAFIK
Den siddende kørsel kan bestilles med et ønsket
afhentningstidspunkt eller med et ønsket afleveringstidspunkt. Kørsler, der bestilles med et
afhentningstidspunkt, vil typisk være til patienter,
som skal hjem efter undersøgelse eller behandling/
indlæggelse. Patientkørsler, som bestilles med
et afleveringstidspunkt, er typisk i tilfælde, hvor
patienten skal til undersøgelse eller behandling på
et sygehus.
Servicemålet i forhold til patienter med et ønsket
afhentningstidspunkt skal i 85% af tilfældene være
»afhentet til tiden« (inden for det aftalte tidsrum),
mens patienter med et ønsket afleveringstidspunkt
i 95% af tilfældene skal være »afleveret til tiden«
(afleveret senest til det aftalte tidspunkt).
Der leveres en meget høj performance i forhold til
servicemålet omkring afhentning til tiden, hvor det
samlet set 91,7% af kørslerne i 2017 levede op til
servicemålet. Der leveres ligeledes en god performance omkring servicemålet for aflevering til tiden
i 2017, hvor andelen af kørsler inden for servicevinduet landede på 94,5%.
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UDBETALING AF
BEFORDRINGSGODTGØRELSE
Reglerne for transport til og fra sygehuset er fastsat
i lovgivningen. Når der foretages udbetaling af
befordringsgodtgørelse, sker det altid til prisen for
billigst mulige – men forsvarlige – rejse. Er rejsen
foregået i bil, kan det derfor godt ske, at patienten
får betaling, som svarer til turen med offentlig
transport. Det er sygehuset, der ud fra en sundhedsfaglig vurdering tager stilling til patientens
behov for transport i det enkelte tilfælde.
Det er målsætningen, at den gennemsnitlige ventetid, fra modtagelse af en ansøgning om refusion til
der foretages udbetaling, ikke overstiger 21 dage.
I særligt komplekse sager må ventetiden forventes
at være lidt længere. I sagsbehandlingen foretages
blandt andet kvalitetskontroller for eventuelle billigdage og pensionsrabatter.
I 2017 modtog Befordringsservice omkring
156.700 ansøgninger vedrørende udbetaling af
godtgørelse i forbindelse med udgifter til befordring til og fra undersøgelse og behandling på
sygehus fra borgere. Det er en stigning på ca. 4% i
forhold til året før.
Det udbetalte beløb i befordringsgodtgørelse er ca.
6% lavere end i 2016. Denne udvikling skyldes, at
Region Sjælland i efteråret 2015 traf beslutning
om, at udbetalingen skulle følge taksterne ved
anvendelse af Rejsekortet, hvor både taksterne og
borgerens udgifter er lavere.
Sagsbehandlingstiden var gennemsnitligt på 18
dage i 2017 - 2 dage kortere end i 2016. Det forekommer, at der er perioder med såvel kortere som
lidt længere sagsbehandlingstid.
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TRANSPORT AF PATIENTER TIL
BEHANDLING I UDLANDET
I helt særlige 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. I disse særlige
tilfælde arrangerer Befordringsservice, efter aftale
med patienten; rejse og ophold til patienten samt
én ledsager.
Det er typisk kritisk syge patienter (ofte kræftpatienter), der godkendes til et forløb med anerkendte behandlinger, der ikke foretages i Danmark,
eller også er der tale om eksperimentel behandling.
I 2017 var der i alt 31 af disse patientforløb.
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HJÆLP I UDLANDET
Turene til USA er de mest langvarige – typisk med
et behandlingsforløb på 6-8 uger. En del af disse
patienter er små børn, så de har brug for at få hele
familien med. Befordringsservice arrangerer, som
oftest, rejsen for hele familien, mens familierne
søger hjemkommunen, for dækning af udgifterne
for de ekstra ledsagere.
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 til hjemlandet. Befordringsservice
har sørget for hjemtransport af 4 patienter ifølge
Nordisk Konvention.
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Ikke-akut befordring
Præhospitalt Center, Region Sjælland
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I 2017 indkom der 361 serviceklager vedrørende siddende
patienttransport. Det er meget tilfredsstillende, at kun 0,09% af
patienterne klager over servicen ved siddende transporter.

2017

Den gennemsnitlige
rejselængde for den
siddende patientbefordring
med Movia Flextrafik var

37,94

37,60

2017

2016

37,9 km i 2017. Med en
øgning på 0,3 km fra 2016
til 2017 er der tale om en
ændring på sammen niveau i forhold til tidligere år.
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 2017 var nøgletallet

6,15 kr. i gennemsnit.
Prisen per direkte rejseminut er
reduceret med 3,6%i forhold til
2016.
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2017: 6,15 kr.
2016: 6,38 kr.
2015: 6,63 kr.
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352.114
2016

360.405

347.308
2017

2015

Befordringsservice modtog
knap 311.500 telefoniske
henvendelser fra sundhedsfagligt
personale og borgere i 2017
vedrørende bestilling af siddende
befordring eller med spørgsmål
omkring befordringsgodtgørelse
og refusion af udgifter til
transport.

Befordringsvisitation modtog ca. 35.700
telefoniske henvendelser fra sundhedsfagligt
personale vedrørende liggende transport af
patienter.

I 2017 modtog Befordringsservice næsten 156.800

ansøgninger for
befordringsgodtgørelse, fra knap 47.000 borgere som indsendte i gennemsnit 3,3

ansøgninger og fik i gennemsnit 954 kr. refunderet.

2017: 156.800 – 47.000 – 3,3 – 954 kr.
2016: 151.300 – 46.500 – 3,3 – 1.044 kr.
2015: 148.350 – 44.100 – 3,4 – 1.192 kr.
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ARBEJDET MED AT SIKRE OG UDVIKLE
KVALITETEN 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 KVALITETEN I
DE ENKELTE OPGAVER.

KVALITET
AKKREDITERING OG DEN DANSKE
KVALITETSMODEL (DDKM)
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) har været
et fælles kvalitetsudviklingssystem for hele det
danske sundhedsvæsen. På det præhospitale
område omfatter DDKM patientens forløb lige fra
henvendelsen modtages på AMK-Vagtcentralen til,
at patienten enten er afsluttet eller overdraget til
næste led i behandlingssystemet. Dette vil som oftest være til et sygehus. DDKM på det præhospitale
område står centralt i arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten i de ydelser, som Region Sjælland
leverer, og er fastholdt i 2017. Formålet er at:
•	Fremme kvaliteten af patientforløb på tværs af
sektorer
•	Fremme udviklingen af den kliniske, organisatoriske og patientoplevede kvalitet
•	Synliggøre kvaliteten og arbejdet med kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet
Det samlede præhospitale område fik ved det eksterne survey i november 2015 status som akkrediteret. Akkrediteringen gælder frem til udgangen af
2018.
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DEN DANSKE
KVALITETSMODEL VERSION
2 PÅ DET PRÆHOSPITALE
OMRÅDE
DDKM for det præhospitale område
indeholder i alt 46 akkrediteringsstandarder inden for 20 forskellige temaer.
Standarderne kan relateres til hovedområderne: Generelle patientforløb,
specifikke kliniske tilstande 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 indsatsområdet,
ydet af ambulancepersonale, læger og
sygeplejersker. Desuden er der udviklet
standarder for de tilfælde, hvor den
præhospitale indsats afsluttes på stedet.
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Principperne i kvalitetsarbejdet fra DDKM videreføres, og der ses på nye initiativer i forhold til
nationale kvalitetsmål. Blandt andet er det præhospitale område deltager i det nationale kvalitetsprojektsudviklingsprojekt vedrørende patienter til
observation for apopleksi (hjerneblødning).
Integreret i arbejdet med DDKM indgår kvalitetsarbejde med afsæt i de regionale mål blandt andet
med henblik på at skabe høj borgeroplevet kvalitet
herunder i forhold til sikker kommunikation.
I andet halvår af 2017 er der i tæt samarbejde med
IKAS foregået en revision af DDKM version 2 med
det fokus at udvikle en DDKM version 3.

INTERN SURVEY
Der er gennemført en tværorganisatorisk intern
surveyrunde af akkrediteringsstandarderne i 2017.
Surveyen blev udført af et særligt uddannet korps
af interne surveyors fra ambulanceoperatøren og
Præhospitalt Center.
Det overordnede formål for tværorganisatorisk
intern survey er at medvirke til at sikre et kontinuerligt fokus på kvalitetsudviklingen inden for det
præhospitale område, herunder at:
•	Styrke implementeringen og fastholdelsen af
DDKM ved systematisk at undersøge, hvorvidt
de enkelte enheder opfylder kravene i de enkelte
akkrediteringsstandarder
•	Sikre gensidig læring, herunder kendskab til
særlig god praksis og erfaringsudveksling samt
afdækning af fælles indsatsområder
•	Synliggøre, om de interne strukturer er på plads
til løbende at håndtere problemstillinger og
udfordringer
•	Medvirke til at skabe bevidsthed omkring, hvilke
tiltag der skal være på plads, for at optimere
patientsikkerheden
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En surveyrunde følges umiddelbart efter op af en
tværfaglig afrapportering til ledelsen. Der udarbejdes en enhedsspecifik rapport for den enkelte
lokalitet, hvor der er foretaget survey. Dette giver
ledelsen lokalt mulighed for at følge op på de
læringspunkter, som den interne survey har
identificeret. Der udarbejdes desuden en samlet
rapport, som fokuserer på at identificere mønstre
og tendenser, der går på tværs af organisationernes
enheder. Dette giver mulighed for at igangsætte
eventuelle tværgående tiltag til opfølgning.
Der blev ikke identificeret alvorlige, fælles tendenser ved den tværorganisatoriske surveyrunde i
2017, men surveyorne identificerede problemstillinger, hvor der var behov for en indsats, herunder:
•	Opdateringer fra AMK-Vagtcentralen til vogne
kræver, at ambulancemandskaberne ved tastetryk kvitterer for at åbne og læse informationen.
Det opleves vanskeligt og besværligt under kørsel.
•	Usikker medicinhåndtering, blandt andet i
forhold til opbevaringstemperatur i vogne samt
manglende entydighed om, hvilke patientkategorier der kan transporteres med kørselsform C eller D, hvis patienten har behov for iltbehandling.
Der afholdes årligt en temadag for organisationernes interne surveyorkorps. I 2017 var omdrejningspunktet på temadagen blandt andet: introduktion til at være intern surveyor, præhospital
plan for det fortsatte kvalitetsarbejde og LKT
(Lærings- og kvalitetsteams) Apopleksi.

INTERN AUDIT: PATIENTJOURNALER
Der afholdes halvårlig audit på kvaliteten af journalføringen i ambulance- og akutbilstjenesten samt
for de præhospitale læger. Audit på patientjournaler er en status på det præhospitale mandskabs
omhyggelighed i forhold til dokumentation af den
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indsats, der ydes. Resultatet på auditeringen af
patientjournaler giver i sig selv ikke en indikation
på kvaliteten af den sundhedsfaglige indsats.
Auditeringen af patientjournalerne ved ambulancetjenesten (ambulancer og akutbiler) viser et
relativt stabilt og tilfredsstillende niveau i 2017.
Der er fortsat fund som angiver, at der skal være en
løbende opmærksomhed på journalføring.
Auditeringen af AMK-lægernes telemedicinske
journalføring har ændret fokus efter implementering af PPJ (medio 2015), hvor alle aktører fører
egne faglige optegnelser i en fælles elektronisk
journal. Audit på det lægefaglige ansvarsområde
har vist, uændret fra 2016, en nogenlunde tilfredsstillende dokumentation i forbindelse med den
telemedicinske rådgivning.
Auditering af journalføringen i forbindelse med
akutlægebilens indsats er ændret efter implementeringen af PPJ (fra medio 2015). Fokus har i 2017
fortrinsvis været på lægefaglige delelementer i den
samlede journalføring, hvor lægen har haft ansvar
for udvalgte elementer i den samlede journalføring
i PPJ. Denne viste fra første til andet halvår 2017,
at der var fremgang i forhold til sufficient dokumentation.
Der er i 2017 udført audit på nødbehandlernes
journaler. Audit udføres på fire parametre, som
vurderes relevante i forhold til enhedens opgave.
Auditresultaterne vurderes ganske tilfredsstillende.

INTERN AUDIT: SUNDHEDSFAGLIG
VISITATION
En central forudsætning for hurtig og optimal
udnyttelse af det præhospitale beredskab til den
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enkelte opgave er en professionel, effektiv og
kvalitativ kommunikation og koordination på
AMK-Vagtcentralen. Den samlede indsats kan være
kompleks og inddrage flere faggrupper, eksempelvis alarmoperatøren på alarmcentralen, sundhedsfaglig visitator, teknisk disponent på AMK-Vagtcentralen, læge samt andre præhospitale enheder
og ressourcer fra andre myndigheder eller sektorer.
Derfor er det vigtigt at vedligeholde den høje kvalitet i arbejdsgangene på AMK-Vagtcentralen.
Grundlaget for optimal sundhedsfaglig visitation
ved AMK-Vagtcentralen er anvendelse af Dansk
Indeks for Akuthjælp version 1.8 (som beslutningsstøttende værktøj), samt veluddannede
sundhedsfaglige visitatorer med særlig evne til
hurtigt at kunne foretage en sufficient og kompleks
afdækning af den aktuelle situation, suppleret med
et kompetent fagligt skøn, hastegradsvurdering og
responssammensætning. Samt gennem professionel kommunikation og faglighed at kunne rådgive
og vejlede, indtil hjælpen er fremme hos borgeren.
For at sikre en løbende kvalitetsovervågning
gennemføres interne audits to gange årligt med
inddragelse af lydfiler fra den sundhedsfaglige visitation, suppleret med andet relevant materiale.
Auditten er i første halvår af 2017 gennemført ved,
at den sundhedsfaglige visitator har haft mulighed
for at auditere sammen med en kollega og den
kliniske udviklingssygeplejerske. I sidste halvår
af 2017 er auditten foregået ved selvauditering,
således at den sundhedsfaglige visitator selv har
auditeret på tre tilfældigt udvalgte samtaler. Audit
afrundes med en samtale om audittens generelle
læringspunkter med den kliniske udviklingssygeplejerske. Begge audits har vist tilfredsstillende
resultater.
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KVALITETSBESØG
Præhospitalt Center gennemfører årligt en række
såkaldte »kvalitetsbesøg« i den operative tjeneste.
Disse besøg omfatter observation og drøftelse af en
lang række forhold, herunder uddannelse, klagesagsbehandling, rengøring og udstyrsvedligeholdelse m.v.
Som noget nyt er et antal besøg i 2017 afviklet
uvarslet. Det vil sige, der blev først givet meddelelse om besøg på selve dagen ca. 1 time før besøget
skulle afvikles.

Under kvalitetsbesøgene i 2017 har redderne udtrykt nogle »her og nu« forhold, som udfordrende
i hverdagen, for eksempel ventetid, når der er
samtidig og stor tilgang af patienter til et sygehus,
hvilket også påvirker ambulancetjenesten, men
også udfordringer med ny software i ambulancerne
grundet implementeringen af det nye kontrolrumssystem – Carmenta, der blev implementering i
slutningen af kalenderåret.

PATIENTSIKKERHEDSRUNDE
Præhospitalt Center gennemførte første gang i
2014 en patientsikkerhedsrunde med fokus på det
præhospitale område.
Fokus for en patientsikkerhedsrunde er at se på
selve systemet gennem patientsikkerhedsbrillen og
ud fra den vinkel at afdække, om der er svagheder,
som kan påvirke det præhospitale patientforløb.
Runden gennemføres i samarbejde med frontlinjepersonalet. Formålet er at understøtte den samlede
præhospitale kvalitetsudvikling og integrere
denne med patientsikkerhedstankegangen samt at
fremme og fastholde en proaktiv kultur omkring
patientsikkerhed.
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Ved seneste runde i efteråret/vinteren 2016, der
blev afsluttet december 2016, var der særlig opmærksomhed på »overgange« såvel til sekundær
som primærsektor. Respondenterne pegede blandt
andet på udfordringer i forbindelse med omstændighederne ved mundtlig overlevering af patienter
eller periodiske drøftelser om, hvor en akut patient
skal transporteres hen trods en meget præcis kørselsvejledning til ikke lægeligt visiterede patienter.
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PRÆHOSPITALT CENTER GENNEMFØRER ÅRLIGT EN
RÆKKE SÅKALDTE »KVALITETSBESØG« I DEN OPERATIVE
TJENESTE. DISSE BESØG OMFATTER OBSERVATION OG
DRØFTELSE AF EN LANG RÆKKE FORHOLD, HERUNDER
UDDANNELSE, KLAGESAGSBEHANDLING, RENGØRING OG
UDSTYRSVEDLIGEHOLDELSE M.V.

PRÆHOSPITALT CENTER, REGION SJÆLLAND – ÅRSRAPPORT 2017

61

UTILSIGTEDE HÆNDELSER (UTH)
Rapportering og behandling af utilsigtede hændelser er formaliseret i Sundhedsloven og har de seneste syv år også omfattet det præhospitale område.
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 og viden omkring det, der kan
undgås, med henblik på at forebygge gentagelser.

Det er personalet selv, der rapporterer UTH’er,
som de enten selv er involveret i eller observerer
hos andre. Præhospitalt Center arbejder proaktivt for at få personalet til at rapportere relevante
UTH’er. Systemet er ikkesanktionerende, hvorved personalet trygt kan rapportere UTH’er, der
kan være med til at forebygge fejl ved målrettede
systemændringer.

Ved »utilsigtede hændelser« forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke
skyldes 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 dybdegående analyse af den eller de årsager, der førte til den/de konstaterede kvalitetsbrist. På grundlag af årsagsanalysen udarbejdes en handlingsplan – inklusiv
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 maksimalt otte
til ti 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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I 2017 HAR PRÆHOSPITALT
CENTER DELTAGET VED FIRE
TVÆRSEKTORIELLE ANALYSER, SOM
ER GENNEMFØRT I TÆT KONTAKT
OG SAMARBEJDE MED RELEVANT
OPERATØR.

•	En patient i kørestol spændes ikke korrekt fast
på alle 4 hjul. Ved igangsætning vælter stolen
bagover. Patienten pådrager sig en flænge i baghovedet.
Læring: Chaufførerne skal sikre fastspænding på
alle fire hjul og henstille til patienterne om ikke
selv at pille ved bremserne på stolene under transport

Det præhospitale område modtog i alt 251 rapporter med utilsigtede hændelser i 2017. Det er en flot
øgning set i forhold til 2016, hvor antallet var 176.
Læringen på baggrund af de indberettede UTH’er
har blandt andet vedrørt:
•	Der findes en forkert væske i en ambulance.
Dette oplyses korrekt til AMK-Vagtcentralen, der
så skal formidle til ambulancerne om at tjekke
vognenes indhold, hvilket skal ske umiddelbart.
Det kikser dog og flere ambulancer er ikke tjekket efter et døgn.
Læring: Der er udarbejdet et registreringsskema og
fremadrettet skal vagtcentralchefen underrettes,
hvis lignende situation opstår.

Flere UTH’er har givet anledning til dyberegående
analyser også med tværsektoriel læring. Blandt
andet er der uændret fokus på implementering af
sikker kommunikation i alle præhospitale faggrupper samt løbende vidensdeling mellem faggrupperne i AMK-Vagtcentralen blandt andet via tværfaglig
mødeaktivitet.

53%

•	En tur fra anden region sendes ved en fejl til en
ambulance. Patienten er dårlig og der gives sundhedsfaglig vejledning. Der er ved indringningen
adressevalideret af 1-1-2 alarmoperatøren og
igen af den sundhedsfaglige visitator – sidstnævnte dog uden at bynavnet nævnes. Et stykke
inde i samtalen opdages, at adressen er forkert.
Læring: At der skal holdes fokus på adressevalidering og altid med fuld adresse af den sundhedsfaglige visitator.
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UTILSIGTEDE
HÆNDELSER I 2017 –
FORDELT PÅ VURDERET
ALVORLIGHED
19%

17%
11%

Ingen
skade

0%
Mild Moderat Alvorlig Dødelig

Kilde: Administrativ registrering af utilsigtede hændelser, 2017.
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SUNDHEDSBEREDSKABSPLANLÆGNING
I tilfælde af større ulykker eller katastrofer har
Præhospitalt Center ansvar for aktivering af sundhedsberedskabet samt den efterfølgende koordination mellem indsatsområdet og de sundhedsfaglige ressourcer. Dette benævnes Akut Medicinsk
Koordination (AMK).
Formålet med AMK-indsatsen er at skabe fuldt
overblik over Sektor Sundheds indsats og anvende
behandlingsressourcerne optimal. Afhængigt af
den konkrete hændelse involveres ressourcer på
regionens sygehuse, ligesom kommunalt sundhedsberedskab kan inddrages ved behov.
Én gang i hver valgperiode udarbejdes en plan for
Sundhedsberedskabet. Planen skal vedtages af Regionsrådet. Sundhedsberedskabsplanen beskriver,
hvorledes regionen med udgangspunkt i det daglige beredskab, kan udvide behandlingskapaciteten
ved større ulykker og katastrofer.

KVALITETSCIRKEL
Region Sjællands sundhedsberedskabsplan blev
godkendt politisk ultimo 2015. Primo 2017 blev

TRIN 4
HANDLE

TRIN 3
UNDERSØGE
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revideret vejledning for sundhedsberedskabsplanlægning udgivet af Sundhedsstyrelsen. I 2017 har
Præhospitalt Center i forlængelse af den ny vejledning finpudset detaljer i sundhedsberedskabsplanlægningen og i forhold til præhospitale procedurer,
der er en grundpille for sundhedsberedskabet. Med
kvalitetscirklen som værktøj lokaliseres forbedringspotentialer.
Ved større hændelser, hvor sundhedsberedskabet
aktiveres, arbejdes ud fra en samling af actioncards, som er handlingsorienterede anvisninger på
varetagelse af en bestemt funktion. I 2017 har især
actioncardet for ambulancelederen været i fokus
med justeringer som følge af erfaringsopsamling.
50 af paramedicinerne i Region Sjælland fik i 2017
større kompetencer inden for skadestedsledelse i
forbindelse med uddannelsen til Advanced Paramedic. I forlængelse heraf planlagde Præhospitalt
Center i 2017 for automatisk, præhospital alarmering ved brand på udvalgte virksomheder, der
arbejder med kemiske og biologiske stoffer. Dette
skete i tæt samarbejde med politi og redningsberedskab, og muliggør, at Advanced Paramedics
hurtigt har mulighed for at vurdere yderligere
behov for præhospitale ressourcer. Hensigten er
hurtig, relevant håndtering af sundhedsmæssige
konsekvenser.
I 2017 blev ordningen med udrykningshold,
bestående af sygehuspersonale, nedlagt i Region
Sjælland. I stedet har Præhospitalt Center planlagt
for anvendelsen af præhospitale ressourcer som
behandlingshold. Ændringen harmonerer med
ambulancepersonalets kompetenceprofil med en
gradvis øget, sundhedsfaglig viden.
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SUNDHEDSBEREDSKABSSAMARBEJDET
PÅ TVÆRS
God sundhedsberedskabsplanlægning er for
Præhospitalt Center betinget af et godt samarbejde
med de øvrige regionale enheder, der har ansvar
for en del af sundhedsberedskabsplanlægningen
samt de 17 kommuner, beliggende i Region Sjælland.
I 2017 har Præhospitalt Center primært arbejdet
med snitflader til det kommunale sundhedsberedskab i forhold til:

Endvidere har 2017 været præget af høringer fra
de kommuner, som havde planlagt for godkendelse
af egen sundhedsberedskabsplan i slutningen af
valgperioden. Det er vigtigt for Præhospitalt Center
at allokere tilstrækkelige ressourcer – også til
udarbejdelsen af disse høringssvar, så der ikke er
tvivl om arbejds- og ansvarsfordelingen inden for
sundhedsberedskabet.

•	Planer for ekstraordinær udskrivning af patienter til kommunerne ved større beredskabshændelser.
•	Planer for oprettelse af vaccinationscentre ved
beslutning om massevaccination.
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SYGEHUSENES
BEREDSKABSPLANLÆGNING
Præhospitalt Center har en stor andel i arbejdet
med harmonisering af sygehusenes beredskabsplaner. Dette arbejde foregår i tæt samarbejde med
sygehusenes beredskabsgrupper samt beredskabsstabene.

Hvis organisationen har forberedt og planlagt,
hvordan den styrer gennem krisen, kan skaderne
begrænses, og driften af organisationens vigtigste
opgaver kan opretholdes selv under omfattende og
langvarige kriser.

Selv den mest robuste organisation kan komme ud
for en kritisk hændelse, der sætter organisationen
under et stort pres i forhold til at håndtere sine
opgaver og som er ressourcekrævende at komme
igennem. Der kan være tale om enten eksterne
eller interne hændelser. Ved eksterne hændelser
forstås større ulykker og ekstraordinære hændelser
i det omliggende samfund. Ved interne hændelser
forstås for eksempel et større og længerevarende
IT-nedbrud, svigt i kritiske, patientnære tekniske
forsyninger, en storbrand på en af matriklerne eller
bombe-, terror- og gidseltrusler.

I 2017 er der derfor blevet arbejdet meget struktureret i forhold til, at virksomhedsområderne
udpeger medlemmer af krisestabene og træner
disse stabe i krisestyring.
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Målet med en harmoniseret beredskabsplan er,
at alle medarbejdere i Region Sjælland kan skifte
arbejdslokation uden at skulle sætte sig ind i nye
procedurer i tilfælde af et aktiveret beredskab.
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BEREDSKAB OG
SUNDHEDSPLATFORMEN
Beredskabssekretariatet blev udvalgt til at repræsentere Præhospitalt Center vedrørende patientlogistik før, under og efter »Go Live«. Beredskabsplanerne skulle revideres således, at disse skulle
tage højde for de særlige forhold under Go Live
samt uforudsete hændelser, der kunne aktivere
regionens sundhedsberedskab. Denne opgave fik
stor indvirkning i beredskabssekretariatets arbejde
i 2017.
Arbejdet har omfattet en gennemgang og revision
af regionens Sundhedsberedskabsplan og underliggende delplaner, herunder særligt sygehusenes og
Psykiatriens beredskabsplaner. Dette med henblik
på at sikre, at planerne er ajourført i forhold til
nyeste viden og best practice på området samt
for at kunne danne grundlag for en harmoniseret
opskalering på tværs af regionens sygehuse, når
sygehusene er presset på ressourcer under Go-live.
Formålet var at sikre, at Region Sjælland kunne
implementere det omfattende IT-system i en enkelt
bølge og herved modtage og behandle alle akutte
patienter under Go-live på sine sygehuse og samtidig være klar til effektivt at håndtere en potentiel
ekstern eller intern hændelse.
Træning af alle sygehusstabe op til Go Live, var
anbefalet af beredskabssekretariatet og støttet af
regionens beredskabsudvalg.
I denne forbindelse var det afgørende, at regionen
fik ens kriterier for aktivering af beredskabet. Der
blev taget udgangspunkt i, at beredskabet kan
aktiveres ved alle tænkelige hændelser. Hændelser
der, hvis de ikke erkendes tidligt, sætter regionens
behandlings- og plejekapacitet under pres.
Det var ligeledes afgørende, at der blev implementeret ens beredskabsniveauer (informations-,
stabs- og operationsberedskab), der sikrer koor-
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dineret samarbejde og kommunikation på tværs
af alle regionens krisestabe og som indebærer
entydige, klare og effektive kommunikations-,
kommando- og beslutningsveje gældende for alle
krisesituationer. Virksomhedsområdernes krisestabe stiftede bekendtskab med beredskabsniveauerne ved gennemførelse af stabsuddannelsen, der
er planlagt og gennemført i et samarbejde med
Beredskabsstyrelsen.

KAPACITETSOVERBLIK
Sygehusenes kapacitet til at modtage akutte
patienter er central at kende, for at kunne vurdere
regionens aktuelle kapacitet til at behandle sine
indlagte patienter.
Der er blevet udviklet et kapacitetsskema til kritiske situationer, hvor sygehusberedskabet kommer
under pres. Sammen med udvalgte nøglemedarbejdere i Præhospitalt Center samt ledende medarbejdere ved regionens akutafdelinger blev værktøjet
udviklet således, at hvert enkelt sygehus i et kontinuum kan melde egen kapacitet og modtage et
kapacitetsoverblik for hele regionen. Herefter kan
hvert sygehus meddele deres behov for støtte hos
hinanden. Modellen indeholder flere trin herunder:
1.	Modtagelse af alle akutte patienter som vanligt:
Akutte patienter modtages på akutafdelinger og
andre afdelinger, der modtager akutte patienter
på samme vis som i dag.
2.	Ekstra senge tages i brug, aftale med lokal brandvæsen aktiveres.
3. Aflastning af soloafdelinger.
4.	Aflastning internt i regionen: Hvis et sygehus
begynder at have kapacitetsproblemer leder og
koordinerer AMK den sundhedsfaglige indsats.
Visitering af patienter foregår i tæt dialog med de
modtagne akutafdelinger.
5. Generel bistand fra naboregioner.
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UDDANNELSE
PRÆHOSPITALT CENTER HAR EN RÆKKE FORPLIGTIGELSER
RELATERET TIL UDDANNELSE AF NYE AMBULANCEREDDERE,
NØDBEHANDLERE OG 1-1-2 AKUTHJÆLPERE.

AMBULANCEREDDERUDDANNELSE
Uddannelserne til ambulanceassistent, ambulancebehandler og paramediciner er lovgivningsmæssigt
reguleret.
Præhospitalt Center sørger for planlægning af
den sygehuspraktik, som redderne skal igennem
i forbindelse med deres uddannelse til ambulanceassistent (sygehuspraktik i to gange syv uger),
ambulancebehandler (sygehuspraktik i en gange
tre dage) og paramediciner (sygehuspraktik i to
gange tre dage). Herudover sørger Præhospitalt
Center for den seks dages praktik på akutbilen
og på AMK-Vagtcentralen, som paramedicinerne
under uddannelse skal igennem.
På årsplan er der tale om 50 til 100 praktikforløb.
Antallet varierer og afhænger af operatørernes
behov for at få uddannet nye ambulanceassistenter
og -behandlere samt paramedicinere.
I Region Sjælland har man herudover besluttet at
tildele paramedicinerne særlige kompetencer, som
kan bringes i anvendelse i den akutte præhospitale
indsats. Der er tale om:
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•	Intra Ossøs kanylering (IO kanylering), som
kan anvendes til intraossøs medicinering,
særligt i forbindelse med hjertestop.
•	Larynxmaske der kan anvendes som et hjælperedskab til at holde luftveje frie.
Begge kompetencer erhverves efter to undervisningsdage, der arrangeres af Præhospitalt
Center, samt to praktikdage på et sygehus, som
også planlægges af Præhospitalt Center.
Uddannelserne til ambulancebehandler samt
ambulanceassistent har været og er fortsat
under revision. Blandt andet bliver der arbejdet på, at de to uddannelser skal samles til én
uddannelse med tilhørende autorisation. Det
forventes, at den nye uddannelse opstarter pr.
1. januar 2019.

VEDLIGEHOLDELSESUDDANNELSE
I henhold til bekendtgørelsen og ambulancekontrakterne, skal de færdiguddannede
ambulancereddere modtage et bestemt antal
kursusdage til vedligeholdelsesuddannelse.

69

Det er dels egen ambulanceoperatør og dels Præhospitalt Center, der har ansvaret for vedligeholdelsesuddannelsen. Der gælder i den forbindelse,
at Præhospitalt Center har en tilsynsforpligtigelse
i forhold til både indhold og omfang af den del af
uddannelsen, der foregår hos ambulanceoperatøren.
For ambulanceassistenter er der tale om to dage
årligt, og for ambulancebehandlere er der tale om
fire dage årligt.
For begge personalegrupper gælder det, at vedligeholdelsesuddannelsen foregår hos egen ambulanceoperatør.
Paramedicinerne skal årligt gennemføre vedligeholdelsesuddannelse, svarende til fem kursusdage.
Den ene kursusdag foregår hos egen ambulanceoperatør, mens Præhospitalt Center har ansvaret
for de fire af kursusdagene. I Region Sjælland
består de fire dage af:
•	Spørg-lægen-dag, hvor det hvert andet år er en
dag i praktik på AMK- Vagtcentralen, og hvert
andet år foregår det i en større gruppe med deltagelse af den præhospitale lægelig chef, korps
læger samt en AMK-læge.
•	Temadag, hvor der hvert år tages et særligt
aktuelt tema op. I 2016 var emnerne »fødsler og
obstetrik«.
•	Simulationstræning, hvor der er mulighed for at
træne de lidt vanskeligere procedurer på avancerede simulationsdukker, og hvor kompetencerne
demonstreres for en læge. Sidstnævnte indebærer risikoen for et påbud om re-certificering af en
bestemt kompetence.
•	Den sundhedsfaglige indsats under kørsel, hvor
indsatsen, for eksempel hjertestop, allergiske reaktioner og vanskelige luftveje, trænes.
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Der er i dag ansat ca. 180 paramedicinere i Region
Sjælland.

AMK- OG PIT-LÆGER
Præhospitalt Center har planlagt og gennemført
vedligeholdelsesuddannelse i behandling af hjertestop på avanceret niveau for AMK- og PIT-lægerne
med henblik på re-certificering.
Lægerne har endvidere modtaget repetition i sjældent anvendt apparatur samt mekanisk hjertemassage med Auto-puls maskinen.
Præhospitalt Center har haft læger på Beredskabsstyrelsens kursus for Indsatsleder Sundhed (ISLSU), hvor regionen råder over tre til fire pladser
om året. Det er målsætningen, at samtlige AMK- og
PIT-læger har gennemgået Beredskabsstyrelsens
kursus.

ADVANCED PARAMEDICS (APM)
Uddannelsen til Advanced Paramedic er en efteruddannelse under opbygning designet af Region
Sjælland med input fra samarbejdspartnere på
beredskabsområdet.
Det første hold, på 50 paramedicinere, påbegyndte
uddannelsen i 2017, og forventes at have gennemgået alle moduler i 2019. De første to moduler,
omhandlede henholdsvis Interhospital transporter
og Præhospital ledelse samt indsats ved særlige
hændelser, er afholdt i 2017. Næste modul, der forventes afholdt i løbet af 2018, vil omhandle »Den
psykisk syge borger«.
Advanced Paramedics har virke på følgende af Region Sjællands præhospitale ressourcer: Akutbiler,
Akut-lægebil (som lægeassistent) og PIT-bil (som
PIT-assistent). Advanced Paramedics, som er ansat
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DER ER I DAG ANSAT CA.
180 PARAMEDICINERE I
REGION SJÆLLAND

i Falck vil derudover fungere som paramedicinere
på ambulancer. Alle regionsansatte paramedicinere
efteruddannes til Advanced Paramedics.

NØDBEHANDLERE OG FRIVILLIGE 1-1-2
AKUTHJÆLPERE
Præhospitalt Center varetager uddannelse og vedligeholdelsesuddannelse af de kommunale nødbehandlere samt de frivillige 1-1-2 akuthjælpere i
regionen.
Det er regionsansatte paramedicinere, der forestår
uddannelsen og vedligeholdelsesuddannelsen.
Nødbehandlerne 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
lægelige chef.
De frivillige 1-1-2 akuthjælpere har ligeledes modtaget en særlig 24 timers førstehjælpsuddannelse,
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som er godkendt og certificeret af Præhospital
lægelig chef i Region Sjælland.
De frivillige 1-1-2 akuthjælperne fik i henholdsvis 2016 eller 2017 en efteruddannelse i psykisk
førstehjælp og traumatologi. Efteruddannelsen
blev iværksat på baggrund af projektmidler fra
Sundheds- og Ældreministeriet. I 2017 blev efteruddannelsen og de erhvervede kompetencer heraf
evalueret af de deltagende akuthjælpere. Præhospitalt Center har modtaget positiv respons herpå.
Det blev tydeligt, at især undervisning i psykisk
førstehjælp er brugbart og relevant i grunduddannelsen af de frivillige 1-1-2 akuthjælpere, hvorfor
det efterfølgende er blevet implementeret i grunduddannelsen.
Der foretages opfølgning på uddannelsen årligt for
såvel nødbehandlere som frivillige 1-1-2 akuthjælpere.
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BILAG: AKUT AKTIVITET

SUNDHEDSFAGLIGE OPKALD TIL
AMK-VAGTCENTRALEN
12.549

13.255

13.308

9.014

TID INDEN EN SUNDHEDSFAGLIG
VISITATOR BESVARER ET OPKALD FRA
1-1-2
7.588

Andel af 1-1-2 opkald
besvaret inden for

10 sek

15 sek

20 sek

-

-

96%

Performance 2017

86%

92%

94%

Performance 2016

85%

93%

94%

Performance 2015

85%

92%

93%

Performance 2014

85%

93%

95%

Performance 2013

87%

94%

96%

Servicemål 2017

64.275

2013

66.253

69.275

2014

2015

70.824

2016

68.275

2017

Kilde: AVAYA (telefonsystem), 2013-2017.

Kilde: AVAYA (telefonsystem), 2013-2017.

VARIGHED AF 1-1-2 OPKALD
25 percentil

50 percentil

75 percentil

95 percentil

Gennemsnit

Varighed 2017

02:05

03:01

04:09

06:35

03:16

Varighed 2016

02:12

03:03

04:08

06:40

03:22

Varighed 2015

02:08

03:01

04:14

07:12

03:26

Varighed 2014

01:48

02:35

03:40

06:28

03:00

varighed 2013

01:41

02:25

03:29

06:18

02:52

Kilde: AVAYA
(telefonsystem), 20132017.

RESULTAT AF DEN SUNDHEDSFAGLIGE VISITATION AF 1-1-2 OPKALD
Hastegradsvurdering

2013

2014

2015

2016

2017

Akut ambulancekørsel,
kategori A

28.463

26.738

30.637

30.264

28.049

44%

40%

44%

43%

41%

Akut ambulancekørsel,
kategori B

16.321

17.468

18.574

21.078

23015

25%

26%

27%

30%

34%

170

168

199

154

298

0,3%

0,3%

0,3%

0,2%

0,4%

608

453

465

415

332

0,9%

0,7%

0,7%

0,6%

0,5%

Rådgivning og
omstilling til anden
instans mv.

18.713

21.426

19.400

18.913

16.581

29%

32%

28%

27%

24%

1-1-2 opkald i alt

64.275

66.253

69.275

70.824

68.275

Ikke-akut
ambulancekørsel,
kategori C/D
Siddende befordring,
kategori E
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Kilde: Sundhedsfaglig
døgnrapport, AVAYA
(telefonsystem), 20132017.
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AKUT AMBULANCEKØRSEL A OG B
Kørsel A, Responstidområde

2013

2014

2015

2016

2017

2013-17

1 - Øst (Roskilde)

4.140

4.133

4.386

4.506

4609

11%

2 - Øst (Køge)

4.460

4.472

4.977

4.844

4783

7%

3 - Nord (Holbæk)

7.523

7.549

7.833

8.060

7904

5%

4 - Nord (Slagelse)

5.770

5.813

6.365

7.593

7237

25%

5 - Syd (Næstved)

5.107

5.077

5.777

7.443

7204

41%

6 - Syd (Nykøbing F)

8.028

7.800

8.630

6.502

6165

-23%

Uden for område

49

2

3

-

-

-

Kørsel A

35.077

34.846

37.971

38.948

37.902

8%

Akut interhospital (A)

1.575

1.598

1.544

1.726

1.832

16%

Kørsel A i alt

36.652

36.444

39.515

40.674

39.734

8%

Kørsel B,Responstidområde

2013

2014

2015

2016

2017

2013-17

1 - Øst (Roskilde)

3.001

3.235

2.996

3.215

3729

24%

2 - Øst (Køge)

3.012

3.355

3.077

3.466

3887

29%

3 - Nord (Holbæk)

4.830

5.036

4.783

5.593

6208

29%

4 - Nord (Slagelse)

3.910

4.307

3.800

5.286

5645

44%

5 - Syd (Næstved)

3.223

3.480

3.493

5.199

5620

74%

6 - Syd (Nykøbing F)

5.101

5.292

5.284

4.533

4973

-3%

Uden for område

4

-

19

-

-

-

Kørsel B

23.081

24.705

23.452

27.292

30062

30%

Akut interhospital (B)

1.228

1.126

860

1.056

1360

11%

Kørsel B i alt

24.309

25.831

24.312

28.348

31.422

29%

Kørsel A og B samlet
Responstidområde

2013

2014

2015

2016

2017

2013-17

1 - Øst (Roskilde)

7.141

7.368

7.382

7.721

8.338

17%

2 - Øst (Køge)

7.472

7.827

8.054

8.310

8.670

16%

3 - Nord (Holbæk)

12.353

12.585

12.616

13.653

14.112

14%

4 - Nord (Slagelse)

9.680

10.120

10.165

12.879

12.882

33%

5 - Syd (Næstved)

8.330

8.557

9.270

12.642

12.824

54%

6 - Syd (Nykøbing F)

13.129

13.092

13.914

11.035

11.138

-15%

Uden for område

53

2

22

-

-

-

Kørsel A og B

58.158

59.551

61.423

66.240

67.964

17%

Akut interhospital

2.803

2.724

2.404

2.782

3.192

14%

Kørsel A og B i alt

60.961

62.275

63.827

69.022

71.156

17%
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Kilde: Driftsopfølgning,
driftsåret 20132017. Indeholder al
akut aktivitet, inkl.
afregnede kørsler,
der af forskellige
årsager ekskluderes fra
responstidsopgørelse.
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UDVIKLING I FORDELING MELLEM AKUT AMBULANCEKØRSEL A OG B
60&

62%

59%

60%
56%

44%

41%

40%

40%

38%

Kategori A
Kategori B

2013

2014

2015

2016

2017

Kilde: Driftsopfølgning,
driftsåret 20132017. Indeholder
alle kørsler, inkl.
akutte interhospitale
transporter.

RESPONSTID FOR AMBULANCEKØRSEL A
Region Sjælland i alt

≤ 5 min.

≤ 10 min.

≤ 15 min.

≤ 20 min.

> 20 min.

Gns. (min.)

Realiseret 2017

28%

69%

91%

98%

2%

08:21

Realiseret 2016

28%

70%

92%

98%

2%

08:18

Realiseret 2015

27%

68%

91%

98%

2%

08:29

Realiseret 2014

28%

69%

92%

98%

2%

08:16

Realiseret 2013

29%

70%

92%

98%

2%

08:08

Delområde 1 (Roskilde)

≤ 5 min.

≤ 10 min.

≤ 15 min.

≤ 20 min.

> 20 min.

Gns. (min.)

Realiseret 2017

32%

71%

94%

99%

1%

07:45

Realiseret 2016

33%

75%

95%

99%

1%

07:31

Realiseret 2015

30%

73%

95%

99%

1%

07:41

Realiseret 2014

31%

73%

94%

100%

0%

07:42

Realiseret 2013

37%

77%

96%

100%

0%

07:10

Servicemål

30%

70%

90%

99%

1%

Delområde 2 (Køge)

≤ 5 min.

≤ 10 min.

≤ 15 min.

≤ 20 min.

> 20 min.

Gns. (min.)

Realiseret 2017

26%

80%

98%

99%

1%

07:26

Realiseret 2016

25%

81%

97%

99%

1%

07:31

Realiseret 2015

23%

82%

97%

99%

1%

07:27

Realiseret 2014

29%

86%

98%

100%

0%

06:53

Realiseret 2013

30%

87%

99%

100%

0%

06:45

Servicemål

26%

80%

95%

97%

3%
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RESPONSTID FOR AMBULANCEKØRSEL A
Delområde 3 (Holbæk)

≤ 5 min.

≤ 10 min.

≤ 15 min.

≤ 20 min.

> 20 min.

Gns. (min.)

Realiseret 2017

24%

65%

90%

97%

3%

08:49

Realiseret 2016

25%

66%

90%

97%

3%

08:47

Realiseret 2015

25%

64%

89%

97%

3%

08:54

Realiseret 2014

26%

64%

90%

97%

3%

08:45

Realiseret 2013

26%

66%

91%

98%

2%

08:36

Servicemål

25%

62%

87%

95%

5%

Delområde 4 (Slagelse)

≤ 5 min.

≤ 10 min.

≤ 15 min.

≤ 20 min.

> 20 min.

Gns. (min.)

Realiseret 2017

35%

70%

93%

99%

1%

07:47

Realiseret 2016

36%

71%

93%

99%

1%

07:45

Realiseret 2015

35%

69%

93%

99%

1%

07:53

Realiseret 2014

37%

71%

94%

99%

1%

07:37

Realiseret 2013

37%

71%

95%

99%

1%

07:34

Servicemål

35%

67%

90%

97%

3%

Delområde 5 (Næstved)

≤ 5 min.

≤ 10 min.

≤ 15 min.

≤ 20 min.

> 20 min.

Gns. (min.)

Realiseret 2017

23%

67%

89%

97%

3%

08:50

Realiseret 2016

23%

68%

90%

97%

3%

08:44

Realiseret 2015

25%

69%

91%

98%

2%

08:31

Realiseret 2014

27%

71%

92%

99%

1%

08:07

Realiseret 2013

25%

73%

93%

99%

1%

08:08

Servicemål

23%

70%

91%

97%

3%

Delområde 6 (Nykøbing F)

≤ 5 min.

≤ 10 min.

≤ 15 min.

≤ 20 min.

> 20 min.

Gns. (min.)

Realiseret 2017

27%

65%

88%

96%

4%

08:58

Realiseret 2016

26%

65%

89%

97%

3%

08:58

Realiseret 2015

24%

59%

86%

96%

4%

09:32

Realiseret 2014

24%

59%

87%

96%

4%

09:24

Realiseret 2013

24%

60%

87%

96%

4%

09:21

Servicemål

23%

63%

87%

96%

4%

Kilde: Driftsopfølgning, driftsåret 2013-2017.
Procenttal er afrundet til nærmeste hele tal. Tal for
2017 indeholder data fra februar 2017 frem til og
med oktober 2017, hvor Carmenta implementeres.
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RESPONSTID FOR AMBULANCEKØRSEL B
Region Sjælland i alt

≤ 15 min.

≤ 30 min.

≤ 45 min.

≤ 60 min.

> 60 min.

Gns. (min.)

Realiseret 2017

57%

92%

99%

100%

0%

15:30

Realiseret 2016

58%

92%

98%

100%

0%

15:30

Realiseret 2015

56%

91%

98%

99%

1%

15:57

Realiseret 2014

58%

91%

98%

100%

0%

15:31

Realiseret 2013

60%

92%

98%

100%

0%

15:02

Delområde 1 (Roskilde)

≤ 15 min.

≤ 30 min.

≤ 45 min.

≤ 60 min.

> 60 min.

Gns. (min.)

Realiseret 2017

60%

95%

100%

100%

0%

14:19

Realiseret 2016

65%

96%

99%

99,8%

0,2%

13:31

Realiseret 2015

62%

94%

99%

100%

0%

14:22

Realiseret 2014

65%

95%

99%

100%

0%

13:38

Realiseret 2013

72%

97%

99%

100%

0%

12:01

Servicemål

65%

93%

97%

99,5%

0,5%

Delområde 2 (Køge)

≤ 15 min.

≤ 30 min.

≤ 45 min.

≤ 60 min.

> 60 min.

Gns. (min.)

Realiseret 2017

63%

96%

100%

100,0%

0,0%

14:14

Realiseret 2016

66%

96%

99%

100%

0%

13:47

Realiseret 2015

72%

97%

99%

100%

0%

13:01

Realiseret 2014

74%

97%

100%

100%

0%

12:20

Realiseret 2013

78%

98%

100%

100%

0%

11:35

Servicemål

61%

93%

97%

98%

2%

Delområde 3 (Holbæk)

≤ 15 min.

≤ 30 min.

≤ 45 min.

≤ 60 min.

> 60 min.

Gns. (min.)

Realiseret 2017

53%

91%

98%

100%

0%

16:24

Realiseret 2016

53%

90%

98%

100%

0%

16:36

Realiseret 2015

50%

89%

98%

99%

1%

17:03

Realiseret 2014

51%

89%

98%

100%

0%

16:53

Realiseret 2013

52%

90%

98%

99%

1%

16:31

Servicemål

46%

88%

97%

99%

1%

Delområde 4 (Slagelse)

≤ 15 min.

≤ 30 min.

≤ 45 min.

≤ 60 min.

> 60 min.

Gns. (min.)

Realiseret 2017

60%

94%

99%

100%

0%

14:15

Realiseret 2016

62%

94%

99%

100%

0%

14:02

Realiseret 2015

58%

93%

99%

100%

0%

14:39

Realiseret 2014

57%

93%

99%

100%

0%

14:33

Realiseret 2013

59%

93%

99%

100%

0%

14:29

Servicemål

56%

93%

98%

99%

1%
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RESPONSTID FOR AMBULANCEKØRSEL B
Delområde 5 (Næstved)

≤ 15 min.

≤ 30 min.

≤ 45 min.

≤ 60 min.

> 60 min.

Gns. (min.)

Realiseret 2017

56%

91%

99%

100%

0%

16:10

Realiseret 2016

54%

89%

98%

100%

0%

16:40

Realiseret 2015

57%

91%

98%

100%

0%

15:59

Realiseret 2014

58%

91%

98%

100%

0%

15:47

Realiseret 2013

59%

92%

98%

100%

0%

15:26

Servicemål

54%

91%

98%

99%

1%

Delområde 6
(Nykøbing F)

≤ 15 min.

≤ 30 min.

≤ 45 min.

≤ 60 min.

> 60 min.

Gns. (min.)

Realiseret 2017

54%

88%

97%

99%

1%

16:51

Realiseret 2016

53%

88%

97%

99%

1%

17:14

Realiseret 2015

47%

84%

96%

99%

1%

18:27

Realiseret 2014

49%

85%

96%

99%

1%

17:58

Realiseret 2013

49%

86%

97%

99%

1%

17:35

Servicemål

46%

86%

95%

98%

2%

Kilde:
Driftsopfølgning,
driftsåret 20132017. Procenttal
er afrundet til
nærmeste hele
tal. Tal for 2017
indeholder data
fra februar 2017
frem til og med
oktober 2017,
hvor Carmenta
implementeres.

TIDSFORBRUG: DET SAMLEDE PRÆHOSPITALE PATIENTFORLØB
FRA OPKALD TIL SYGEHUS
Tidsforbrug fra opkald til sygehus
Responstid

Kørsel A 2017

08:21

Kørsel A 2016

08:18

Tid på skadested

Køretid til sygehus
1:00:18

26:29

25:28

0:58:39

25:46

24:35

Kørsel B 2017

15:30

19:50

28:00

Kørsel B 2016

15:30

20:05

27:14

1:03:20

1:02:49

Kilde: Driftsopfølgning, driftsårene 2016 og 2017.

Kørsel visiteret med paramediciner

PARAMEDICINERE
16.335

16.505

2013

2014

20.175

21.066
17.380

2015
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2016

2017

Kilde: Sundhedsfaglig døgnrapport 2013-2017.
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RESPONSTID KØRSEL A, INKL. AKUTBILER
Responstid

≤ 5 min.

≤ 10 min.

≤ 15 min.

≤ 20 min.

> 20 min.

Gns. (min.)

2017

Ambulance
inkl. akutbil

28%
29%

69%
70%

91%
92%

98%
98%

2%
2%

08:21
08:08

2016

Ambulance
inkl. akutbil

28%
29%

70%
72%

92%
93%

98%
98%

2%
2%

08:18
08:01

2015

Ambulance
inkl. akutbil

27%
28%

68%
71%

91%
93%

98%
99%

2%
1%

08:29
08:04

2014

Ambulance
inkl. akutbil

28%
30%

69%
72%

92%
94%

98%
99%

2%
1%

08:16
07:54

2013

Ambulance
inkl. akutbil

29%
30%

70%
72%

92%
94%

98%
99%

2%
1%

08:08
07:50

Kilde: Driftsopfølgning, driftsåret 2013-2017. Tal for 2017 indeholder data fra februar 2017 frem til og med oktober 2017, hvor Carmenta implementeres.

2015

2016

Kalundborg

Nykøbing Sj.

Maribo

639

526

597

583

718
574

Nakskov

595

1.085

1.136
860

841

821

929

815

918

875

790

692

839

1138

1.040

1.611

1.461

1.454

2017

2.089

2014

1.970

2013

1.803

Kørsel med akutbil
KØRSEL
MED AKUTBIL

Stege

Tappernøje

Kilde: Driftsopfølgning, driftsåret 2013-2017. Akutbilen i Maribo blev nedlagt ved ikrafttræden af nye
ambulancekon-trakter, grundet øget antal paramedicinerbemandede ambulancer. Akutbilen i Tappernøje blev
nedlagt i november 2016, grundet opstart af den Præ- og Interhospitale Transportenhed (PIT) i Køge.

KØRSEL MED AKUTBIL
Kalundborg

2013

2014

2015

2016

2017

1.454

1.611

1.461

1.040

1138

Nakskov

839

692

790

875

918

Nykøbing Sj.

929

815

841

821

860

Maribo

1.136

574

718

-

-

Stege

595

597

583

526

639

Tappernøje

1.970

2.089

1.803

1.085

-

I alt

6.923

6.378

6.196

4.347

3.555

Kilde: Driftsopfølgning, driftsåret 2013-2017. Akutbilen i Maribo blev nedlagt ved ikrafttræden af nye
ambulancekon-trakter, grundet øget antal paramedicinerbemandede ambulancer. Akutbilen i Tappernøje blev
nedlagt i november 2016, grundet opstart af den Præ- og Interhospitale Transportenhed (PIT) i
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KØRSEL MED AKUTLÆGEBIL
Kørsel med akutlægebil

760

2014

2015

2016

2017

646

642

613

578

2013

222

13
Slagelse Akutlægebil

Kilde: Driftsopfølgning, driftsåret 2013-2017.

Køge Akutlægebil

KØRSEL MED PRÆ- OG INTERHOSPITAL TRANSPORTENHED

Kørsel med Præ‐ og Interhospital
Kørsel med Præ‐
Transportenhed
og Interhospital Transportenhed
1051

58

2017

2016

2017

1051

58
Køge PIT

2016

85

23
KøgePIT
PIT
Køge

85

23

Kilde: Driftsopfølgning, driftsårene 2016 og 2017.

Slagelse PIT
Slagelse
PIT

Slagelse PIT

VISITEREDE FLYVNINGER MED AKUTLÆGEHELIKOPTER: HÆNDELSESSTED
Akutlægehelikopter ‐ hændelsessted

2013

2014

2015

2016

2017

297
271

268
243

236

129

39 37
29

55

36

27

18

38

193

180

164
119

115

103

130

120
94

85

82

80

101

120

53
16

Kilde: Driftsopfølgning, driftsåret 2013-2017. Ordningen med akutlægehelikopter er gjort døgndækkende per. 1. janu-ar 2014.
Akutlægehelikopteren var i de første otte måneder af 2014 kun bemandet med akutlæge i døgnets lyse timer. I døgnets mørke timer
bestod den sundhedsfaglige kompetence af paramedicinere.
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VISITEREDE FLYVNINGER MED AKUTLÆGEHELIKOPTER: MODTAGESYGEHUS
2013
2013

2014
2014

2015
2015

2016
2016
297
297

268
268
236
236
180
180

164
164

55
55
45
45

38
38
27
27 18
18

53
53

243
243

181
181

159
159

129
129 119
119

39
39 37
37 29
29

2017
2017
284
284
271
271

103
103 94
94 85
85

120
120

Kilde: Driftsopfølgning, driftsåret 20132017. Ordningen med akutlægehelikopter
er gjort døgndækkende per. 1. janu-ar
2014. Akutlægehelikopteren var i de første
otte måneder af 2014 kun bemandet med
akutlæge i døgnets lyse timer. I døgnets
mørke timer bestod den sundhedsfaglige
kompetence af paramedicinere.

130
130
94
94

80
80

101
101

27
27

UDKALD AF NØDBEHANDLERENHEDER
2013
417

2014

435 434

426

2015

355

2016

372

370

353

346

2017

321
301

298
264

257

256

235

232

220
167

177

138
115

101

187 184

176
147

124

123

231

212

194

129

127

72

Rødby

Gørlev

St. Heddinge

Sorø

Stubbekøbing

Jyllinge

Kirke Kyllinge

Kilde: Driftsopfølgning,
driftsåret 2013-2017.
Ordningen i Gørlev havde
driftsstart i juni 2013.

RESPONSTID KØRSEL A, INKL. AKUTBILER OG NØDBEHANDLERENHEDER
Responstid

≤ 5 min.

≤ 10 min.

≤ 15 min.

≤ 20 min.

> 20 min.

Gns. (min.)

2017

Ambulance
inkl. akutbil
inkl. nødbeh.

28%
29%
31%

69%
70%
74%

91%
92%
94%

98%
98%
99%

2%
2%
1%

08:21
08:08
07:49

2016

Ambulance
inkl. akutbil
inkl. nødbeh.

28%
29%
31%

70%
72%
75%

92%
93%
94%

98%
98%
99%

2%
2%
1%

08:18
08:01
07:45

2015

Ambulance
inkl. akutbil
inkl. nødbeh.

27%
28%
30%

68%
71%
73%

91%
93%
94%

98%
99%
99%

2%
1%
1%

08:29
08:04
07:50

2014

Ambulance
inkl. akutbil
inkl. nødbeh.

28%
30%
31%

69%
72%
74%

92%
94%
95%

98%
99%
99%

2%
1%
1%

08:16
07:54
07:40

2013

Ambulance
inkl. akutbil
inkl. nødbeh.

29%
30%
31%

70%
72%
75%

92%
94%
95%

98%
99%
99%

2%
1%
1%

08:08
07:50
07:38

Kilde: Driftsopfølgning, driftsåret 2013-2017. Tal for 2017 indeholder data fra februar 2017 frem til og med
oktober 2017, hvor Carmenta implementeres.
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UDKALD AF ORDNINGER MED FRIVILLIGE 1-1-2 AKUTHJÆLPERE
283

228

147

2013

Kilde: Driftsopfølgning, 2013-2017. Fra 2011
og frem til 2013 blev der etableret 11 ordninger.
I 2013 blev etableret en ny ordning, og i 2014
blev der etableret to nye ordninger. Yderligere tre
ordninger blev etableret primo 2016. Senest blev
en ordning i Tappernøje etableret i oktober 2017.
I alt 18 1-1-2 akuthjælperordninger i Region
Sjælland.

120

115

2014

2015
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2016

2017
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BILAG: IKKE AKUT
AMBULANCEKØRSEL
IKKE AKUT AMBULANCEKØRSEL C OG D (GENNEMFØRTE)
Kørsel C. Responstidsområde

2013

2014

2015

2016

2017

2013-17

1 - Øst (Roskilde)

4.636

4.654

3.739

2.707

2.525

-46%

2 - Øst (Køge)

3.738

3.662

3.105

2.512

2.443

-35%

3 - Nord (Holbæk)

6.399

6.127

5.212

3.893

3.220

-50%

4 - Nord (Slagelse)

5.165

5.001

4.327

3.906

3.366

-35%

5 - Syd (Næstved)

4.244

4.308

3.867

2.848

2.366

-44%

6 - Syd (Nykøbing F)

5.072

4.816

4.262

2.808

2.320

-54%

Udenregionalt Sygehus

2.602

2.135

1.463

2

3

-

31.856

30.703

25.975

18.676

16.243

-49%

Kørsel D. Responstidsområde

2013

2014

2015

2016

2017

2013-17

1 - Øst (Roskilde)

2.218

2.534

3.162

4.827

5.206

135%

2 - Øst (Køge)

1.977

2.133

2.761

3.993

4.462

126%

3 - Nord (Holbæk)

2.202

2.374

3.697

5.531

6.621

201%

4 - Nord (Slagelse)

2.233

2.411

3.419

6.124

6.762

203%

5 - Syd (Næstved)

1.798

1.780

2.670

4.082

4.095

128%

6 - Syd (Nykøbing F)

1.676

1.821

2.741

3.663

3.898

133%

Kørsel C i alt

Udenregionalt Sygehus
Kørsel D i alt

2.262

2.021

2.399

5

7

-

14.366

15.074

20.849

28.225

31.051

116%

Kørsel C og D. Responstidsområde

2013

2014

2015

2016

2017

2013-17

1 - Øst (Roskilde)

6.854

7.188

6.901

7.534

7.731

13%

2 - Øst (Køge)

5.715

5.795

5.866

6.505

6.905

21%

3 - Nord (Holbæk)

8.601

8.501

8.909

9.424

9.841

14%

4 - Nord (Slagelse)

7.398

7.412

7.746

10.030

10.128

37%

5 - Syd (Næstved)

6.042

6.088

6.537

6.930

6.461

7%

6 - Syd (Nykøbing F)

6.748

6.637

7.003

6.471

6.218

-8%

Udenregionalt Sygehus

4.864

4.156

3.862

7

10

-

46.222

45.777

46.824

46.901

47.294

2,3%

Kørsel C og D i alt

Kilde: Driftsopfølgning, driftsårene 2013-2016. En udført kørsel opgøres altid i det delområde, hvor turen starter. Kørsler med udenregional optageadresse
blev i årene op til 2015 opgjort særskilt. Fra 2016 opgøres ture kørt fra udenregional adresse i det delområde, hvor turen ender. Årsagen hertil findes i de nye
ambulancekontrakters opbygning.

82

PRÆHOSPITALT CENTER, REGION SJÆLLAND – ÅRSRAPPORT 2017

IKKE AKUT AMBULANCEKØRSEL: FORDELING MELLEM KØRSEL C OG D
Kørsel C: Med behov for overvågning el. behandling
Kørsel D: Uden behov for overvågning el. behandling

69%

67%

31%

33%

2013

2014

34%

40%

55%

66%

60%

45%

2015

Kilde: Driftsopfølgning, driftsåret 2013-2017. Ved
omstrukturering i 2016 blev der oprettet en enhed til visitation
af ikke-akut liggende transport (kørsel C og D. Medarbejderne,
der varetager denne funktion, er specialuddannede til denne
opgave og følger en spørgeguide, der sikre systematik i
visitationsproceduren for at sikre, at den rette kompe-tence
bliver brugt til den rette patient. Succesen med at konvertere
C kørsler til D kørsler er så stor, at antallet af sygetransportkøretøjer (ST-vogne) er øget fra seks i februar 2016 til
17 i januar 2017.

2016

2017

IKKE AKUT AMBULANCEKØRSEL: FORDELING PÅ SERVICEVINDUE
Servicevindue på 90 min.
Servicevindue på 180 min.

59%

59%

59%

57%

56%

41%

41%

41%

43%

44%

2013

2014

2015

2016

2017

Kilde: Driftsopfølgning, driftsåret 2013-2017.

IKKE AKUT AMBULANCEKØRSEL: FORGÆVES KØRSEL
Kørsel C og D

2013

2014

2015

2016

2017

2013-17

Forgæves

1139

1084

1113

1120

983

-14%

Kilde: Driftsopfølgning, driftsårene 2013-2017.
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BILAG:
SIDDENDE BEFORDRING
ANTAL PATIENTTRANSPORTER: SIDDENDE KØRSEL
424.006

422.954

421.664

412.861

398.284

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

Movia m.v.

370.255

385.741

397.168

401.871

402.110

9%

Patientbus

28.029

27.120

24.496

21.083

21.896

-22%

398.284

412.861

421.664

422.954

424.006

6%

8%

4%

2%

0,3%

0,2%

Siddende i i alt
Udvikling ift. året før

2013-17

Kilde: Driftsopfølgning, 2013-2017. *Inklusiv de akut siddende og hvilende kørsler samt kørsel i tidsrummet 23:00-06:00, hvor kørslen foretages som
almindelig taxakørsel.

ØVRIG KØRSEL
Pakker
Personale

2013

2014

2015

2016

2017

22.752

21.649

25.102

23.533

23.322

617

714

685

721

176

Kilde: Driftsopfølgning, 2013-2017.

GENNEMSNITLIG REJSELÆNGDE: MOVIA FLEXTRAFIK (ÅRSGENNEMSNIT) KM
37,1

37,3

37,6

37,9

35,9

2013

2014

2015

2016

2017

Kilde: Driftsopfølgning, 2013-2017.
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PRIS PER DIREKTE REJSEMINUT: MOVIA FLEXTRAFIK
2013

2014

2015

2016

2017

Mindste (mdr.)

6,96 kr.

6,69 kr.

6,44 kr.

5,93 kr.

5,95 kr.

Højeste (mdr.)

7,14 kr.

7,13 kr.

6,68 kr.

6,62 kr.

6,41 kr.

Årsgennemsnit

7,06 kr.

6,96 kr.

6,60 kr.

6,38 kr.

6,15 kr.

Kilde: Driftsopfølgning, 2013-2017. Driftsomkostninger per direkte rejseminut angiver, hvad det koster at transporte-re en patient per ”direkte rejseminut”;
defineret som det antal minutter, det ville tage at køre turen direkte fra af-hentningssted til afleveringssted, uden eventuel omkørsel som følge af samkørsel
med andre patienter.

AFHENTNING OG AFLEVERING INDEN FOR SERVICEVINDUE: MOVIA FLEXTRAFIK
Afleveret inden for servicevindue

Afhentet inden for servicevindue

Servicemål: Afleveret 95%

Servicemål: Afhentet 85%

94,9%

94,8%

94,5%

93,6%

93,4%

92,5%

91,8%

88,6%

91,7%

88,7%

Kilde: Driftsopfølgning 2013-2017.

2013

2014

2015

2016

2017

ANSØGNINGER OM GODTGØRELSE AF UDGIFTER TIL BEFORDRING

Kilde: Driftsopfølgning 2013-2017.

2013

2014

2015

2016

2017

Indkomne ansøgninger

110.863

127.109

148.109

151.319

156.744

Gns.ventetid på udbetaling

22 dage

18 dage

18 dage

20 dage

18 dage

40,5 mio. kr.

51,4 mio. kr.

51,0 mio. kr.

47,8 mio. kr.

44,8 mio. kr.

34.449

39.734

44.119

46.552

46.989

3,2

3,2

3,4

3,3

3,3

Udbet. kr. per CPR

1.095 kr.

1.175 kr.

1.293 kr.

1.155 kr.

954 kr.

i 2017 niveau

1.243 kr.

1.351 kr.

1.192 kr.

1.044 kr.

Udbetalt befordringsgodtgørelse
Antal borgere, som ansøger
Gns. ansøgning per borger

Kilde: Driftsopfølgning 2013-2017.
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SERVICEGRAD FOR OPKALD TIL BEFORDRINGSSERVICE FRA SUNDHEDSPERSONALE
Realiseret servicegrad

90%

Servicemål: 87% inden for 3 min.

89%

89%

87%

84%

Kilde: AVAYA (Telefonsystem), 2013-2017.
2013

2014

2015

2016

2017

HENVENDELSER TIL BEFORDRINGSSERVICE FRA SUNDHEDSPERSONALE
Tilbudt
Afsluttet u. svar
Besvaret

2013

2014

2015

2016

2017

159.802

165.431

173.995

169.300

168.584

7.559

6.263

8.036

8.220

7.586

152.243

159.168

165.959

161.080

160.998

Udvikling ift året før (tilbudte)
Realiseret servicegrad

4%

4%

5%

-3%

-0,42%

84%

90%

89%

89%

87%

Kilde: Driftsopfølgning 2013-2017.

SERVICEGRAD FOR OPKALD TIL BEFORDRINGSSERVICE FRA BORGERE
Realiseret servicegrad
Servicemål: 85% inden for 5 min.

88%

Servicemål: 85% inden for 5 min.

86%
85%
83%

81%

Kilde: AVAYA (Telefonsystem), 2013-2017.

2013

2014

2015

2016

2017

HENVENDELSER TIL BEFORDRINGSSERVICE FRA BORGERE
Tilbudt
Afsluttet u. svar

2013

2014

2015

2016

2017

179.527

180.379

186.410

182.814

178.724

24.989

15.770

15.370

14.198

13.046

154.538

164.609

171.040

168.616

165.678

Udvikling ift året før (tilbudte)

10%

7%

4%

-1%

-2%

Realiseret servicegrad

81%

88%

86%

85%

83%

Besvaret

Kilde: AVAYA (telefonsystem), 2013-2017.
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UTILSIGTEDE HÆNDELSER
OG KLAGER
UTILSIGTEDE HÆNDELSER: ALVORLIGHEDSGRAD
2013

2014

2015

2016

2017

59%
52%

55%

53%

47%

20%

23% 23% 22%

19%

19%

21%
16% 17% 17%
9% 9%
3%

Ingen skader

Mild

11%
6%
0% 0% 0% 0% 0%

Moderat

Alvorlig

Dødelig

Kilde: Administrativ registrering af utilsigtede hændelser, 2013-2017.

Klager 2013

KLAGER

Klager 2014

361

Klager 2015
Klager 2016

283

Klager 2017

251 244

152

5

13

4

2

1

1

Administrative klager

Serviceklager

20 29 13 20

Sundhedsfaglige klager

22 14
10

11 13 13 13 14

Patientombud,
patienterstatningen

9

12

Patientombud vedr.
befordringsgodtgørelse

Kilde: Database for indkomne klager, 2013-2017.

2013

2014

2015

2016

2017

5

13

4

2

1

152

251

244

283

361

1

20

29

13

20

Patientombud og Patienterstatningen

11

13

13

13

14

Patientombud vedr. befordringsgodtgørelse

22

14

10

9

12

Administrative klager
Serviceklager
Sundhedsfaglige klager

Kilde: Administrativ registrering af klagesager, 2013-2017. Praksis omkring registrering af klagesager er ændret og forbedret i såvel
2013 som i 2014. Database er implementeret i 2015.
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