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Forord
Årsrapporten for akutberedskabet, patienttransport og sundhedsberedskab for 2013 beskriver
aktivitet, resultater og udviklingsområder for de mange forskellige funktioner, som varetages af
Præhospitalt Center.
Rapporten viser, at der igen i år har kunnet registreres en øget aktivitet på stort set alle områder.
Samlet set er der leveret næsten 1.000.000 serviceydelser i løbet af 2013!
Rapporten viser også at medarbejderne i Præhospitalt Center og hos operatørerne har løftet
opgaverne med høj kvalitet i udførelsen. Enkelte steder er der selvfølgelig plads til forbedring.
Andre steder vil vi hæve baren for vores forventninger til servicen for at sikre en fortsat udvikling.
2013 var året, hvor den samlede præhospitale organisering i Region Sjælland blev akkrediteret
efter Den Danske Kvalitets Model (DDKM). Det er et kvalitetsstempel som vi er meget stolte af, og
vi vil gøre vores yderste for at udbygge kvaliteten indenfor det præhospitale område. Vi er
eksempelvis ved at opbygge et korps af medarbejdere, der er uddannet som interne surveyors, som
blandt andet vil gennemføre surveys på tværs af de præhospitale organisationer i Region Sjælland.
I bestræbelserne på at sikre sammenhængende patientforløb mellem det præhospitale område og
sygehusområdet, har vi valgt at gennemføre præhospitale patientsikkerhedsrunder. Modellen er
kendt fra sygehusene, hvor der har været gode erfaringer med at betragte systemet gennem
patientsikkerhedsbrillen.
I 2013 er der afsluttet et meget stort forsøgsprojekt på Lolland-Falster omkring præhospital
smertelindring af patienter. Erfaringerne fra projektet, hvor ambulancebehandlere blev
efteruddannet og fik kompetence til at sprøjte det smertelindrende stof – Instanyl – op i
næseslimhinderne på patienterne, har været særdeles positive. Forsøgsprojektet får betydning for
patienter hele Region Sjælland. Tidligere har smertelindring været en kompetence som kun har
ligget hos paramedicinere. Fremover vil regionens ambulancer alle have personale, som er
uddannet i at kunne smertelindre, og man vil derfor på meget kort tid kunne smertedække selv
tilskadekomne med meget store smerter.
Forsøget er det største at sin art i verden, og resultaterne har også givet anledning til en artikel
publiceret i et af verdens største akutmedicinske tidsskrifter ” Annals of Emergency Medicine”, og
5 stater i USA har vist stor interesse for de opnåede resultater.
Præhospitalt Center har haft stor glæde ved samarbejdet med alle aktører, lige fra praksissektoren,
sygehusene, operatørerne og alle vores frivillige hjælpere rundt om i Regionen samt øvrige
myndigheder som Politi, Brandvæsen m.v..
Rigtig god læselyst.

Benny Jørgensen
Præhospital Direktør
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Resumé
Dette er en statusrapport for Præhospitalt Center omfattende hele 2013. Rapporten beskriver
aktiviteter og resultater samt udviklingsområder for de mange forskellige funktioner, som
Præhospitalt Center varetager.
Præhospitalt Center er et selvstændigt virksomhedsområde i Region Sjælland. Centeret varetager
regionens forpligtigelser overfor borgerne i forbindelse med akut opstået skade eller sygdom hos
borgerne samt ved større ulykker og katastrofer. Det sker i regi af akutberedskabet. Centeret
varetager også regionens forpligtigelser overfor borgerne i forbindelse med befordring til og fra
planlagt undersøgelse og behandling på sygehus. Endelig har centeret uddannelsesmæssige
forpligtigelser overfor det præhospitale mandskab.
Det samlede budget for Præhospitalt Center var i 2013 på 643 mio. kr.. Centeret beskæftiger ca.
100 ansatte.

Aktiviteter og resultater: Patientbefordring
Det er Præhospitalt Centers kerneopgaver at bistå regionens borgere med hurtig og kvalificeret
hjælp i forbindelse med akut opstået skade eller sygdom, samt transport til og fra undersøgelse/
behandling på sygehus.
Samlet set forestod Præhospitalt Center i tæt samarbejde med ambulanceoperatører, Movia
Flextrafik og Ditobus mere en 500.000 patienttransporter i løbet af 2013. I forhold til 2012 er der
tale om en aktivitetsstigning på 6 %. Størstedelen af aktiviteten – knap 90 % – vedrører den
planlagte patienttransport.
Den øgede efterspørgsel på transport af patienter til og fra behandling på sygehus, kommer blandt
andet som følge af en række generelle udviklingstendenser i samfundet, som Præhospitalt Center
ikke selv kan styre. Særligt har den stigende produktivitet i sygehusvæsenet og regionens aldrende
befolkning betydning for efterspørgslen. Samtidig kan der registreres en klar tendens til, at den
gennemsnitlige rejselængde øges som følge af, at stadig flere behandlinger centraliseres på færre
sygehuse.
Akutberedskabet: Patienttransporten kan involvere akutberedskabet i forbindelse med akut
opstået skade eller sygdom. Det er ikke altid, at patientkontakten resulterer i, at borgeren
indbringes til et sygehus. Der har over en længere årrække kunnet registreres en øget aktivitet.
Alene i perioden fra 2010 til 2013 er antallet af udrykninger øget med 13 %. I 2013 er udviklingen i
den akutte aktivitet stagneret. Det er en uventet og atypisk udvikling. Akut ambulance kørsel i
kategori A, som er de potentielt livstruede hændelser, har i perioden ligget relativt stabilt omkring
34-35.000 kørsler årligt. Akut ambulancekørsel i kategori B, som er de mindre hastende akutte
hændelser der ikke er livstruende, har i perioden oplevet en markant øgning fra ca. 15.000 til knap
23.000 kørsler.
Planlagt transport: Patienttransporten kan være planlagt og foregå enten liggende eller siddende.
Det sker i forbindelse med planlagt undersøgelse eller behandling på sygehus. I disse tilfælde er det
personalet på sygehuset, der ud fra en sundhedsfaglig vurdering, tager stilling til patientens behov
for transport i det enkelte tilfælde. Vurderer sygehuset, at patienten har behov for transport, sørger
Præhospitalt Center for dette. I 2013 blev der samlet set foretaget mere end 444.000 planlagte
patienttransporter. Det er en stigning på knap 7 % (ca. 29.000 patienttransporter) i forhold til
2012. Ca. 10 % af den samlede planlagte patienttransport foregår med ambulance, idet man i
regionen har besluttet at al liggende patienttransport foregår med ambulance. Størstedelen af
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transporterne foregår således siddende – enten i en af regionens specialindrettede patientbusser
eller med Movia Flextrafik. Stigningen på området er sket under Movia Flextrafikordningen.
De akutte opgaver medfører en større belastning og stiller større krav til ambulanceberedskabet i
regionen end de ikke akutte opgaver, da de skal afvikles med det samme. Den planlagt liggende
patienttransport belaster regionens ambulanceberedskab og er en mere omkostningstung
transportform end den planlagte siddende patienttransport. Enkeltkørsel er ligeledes en mere
omkostningstung transport end samkørsel af patienter. Personalet, som står for planlægning og
disponering af patienttransporten, yder dagligt en stor indsats for at sikre, at patienttransporten
foregår med den rigtige hastegrad og med den rette transportform.
Parallelt med en øget aktivitet under Movia Flextrafikordningen, har Befordringsservice og Movia
Flextrafik i tæt samarbejde formået at effektivisere kørslerne igen i 2013. Prisen per såkaldt
rejseminut er derfor ikke blevet blevet øget til trods for den stigende efterspørgsel. Tværtimod har
man i 2013 formået at holde omkostningen under niveauet for 2012, som ellers havde udviklet sig
meget tilfredsstillende på dette parameter.
En væsentlig del af arbejdet med patientbefordringen er også modtagelse af henvendelser fra
sundhedspersonale og borgere vedrørende bestilling af patientbefordring og/eller med spørgsmål
omkring befordringsgodtgørelse og refusion af udgifter til transport. I løbet af 2013 behandlede
Befordringsservice ca. 275.500 af sådanne henvendelser.
I 2013 besvarede Befordringsservice ca. 121.500 telefoniske henvendelser fra sundhedspersonale.
Der er tale om en reduktion på ca. 25.000 opkald. Reduktionen er på hele 17,2 % i forhold til 2012.
Udviklingen er meget tilfredsstillende, da den for en stor dels vedkommende kan henføres til at
sygehusene i højere grad anvender de elektroniske redskaber – fx til bestilling af hjemtransport til
patienter. Derved sparer personalet på sygehuset og i Befordringsservice tid og ressourcer.
I 2013 besvarede Befordringsservice næsten 154.000 telefoniske henvendelser fra borgere.
Størstedelen af opkaldene – ca. 93,5 % - vedrører patienttransport. Der er tale om en markant
stigning i antallet af henvendelser i forhold til 2012. I alt var der ca. 13.000 ekstra henvendelser,
hvilket svarer til en stigning på 9,3 %.
Den stigende aktivitet kan også mærkes i forhold til ansøgninger om befordringsgodtgørelse. I 2013
var der 34.000 patienter, som fik foretaget en udbetaling af befordringsgodtgørelse. Hver ansøger
fik i gennemsnit udbetalt 1.186 kr. i 2013. Den samlede udbetaling var således på ca. 40,5 mio. kr..
Befordringsservice modtog i 2013 i alt knap 111.000 ansøgninger. Det er en stigning på knap ca.
16,5 % i forhold til året før. Ser man på perioden 2010-2013, er der tale om en stigning i antallet af
ansøgninger på hele 57 %. Tendensen med den kraftige stigning, ser i ud til at fortsætte ind i 2014.
Det er dermed ikke forventningen, at udviklingen har toppet endnu.

Aktiviteter og resultater: Akutberedskabet
I 2013 blev de præhospitale ressourcer i akutberedskabet disponeret knap 67.000 gange.
Indsatsens karakter spænder bredt – fra den hurtige førstehjælp i form af udkald af de frivillige 1-12 akuthjælpere i regionens yderområder, til den specialiserede indsats med akutlægehelikopter og
udsendelse af Indsatsleder Sundhed fra AMK-Vagtcentralen.
Aktiviteten vedrører hovedsageligt ambulancetjenesten med knap 57.000 kørsler. Den akutte
ambulancekørsel har traditionelt været et område, hvor man med sikkerhed har kunnet forvente en
øget aktivitet. I 2013 er udviklingen imidlertid stagneret. Der kan rent faktisk registreres et mindre
fald. Det er en uventet og meget atypisk udvikling.

10

Inden for den akutte ambulancekørsel er der dels de potentielt livstruede hændelser (kategori A),
og de mindre hastende akutte hændelser der ikke er livstruende (kategori B). Kørslerne i kategori A
har i perioden 2010-2013 ligget relativt stabilt omkring 34-35.000 kørsler årligt, mens kørslerne i
kategori B i perioden har oplevet en markant øgning fra ca. 15.000 til knap 23.000 kørsler. Det er
en stigning på over 50 % når man ser på perioden samlet.
Hovedparten – ca. 80 % – af den akutte ambulancekørsel visiteres til hændelser med akut opstået
skade eller sygdom på baggrund af borgernes opkald til 1-1-2. Fra 2012 til 2013 har Præhospitalt
Center kunnet registrere en stigning i disse opkald på 6 %. Parallelt hermed er der registreret en
reduktion i de mest hastende kørsler (kategori A) på 4,2 % og en stigning i de mindre hastende
kørsler (kategori B) på 4,8 % fra 2012 til 2013. Udviklingen er en indikation på effekten af den
sundhedsfaglige visitation på AMK-Vagtcentralen, hvor de sundhedsfaglige visitatorer hver dag
yder en stor indsats for at visitere den rigtige hjælp til borgeren i den pågældende situation.
Samtalen mellem sundhedsfaglig visitator og indringer varer i gennemsnit knap 3 minutter. Når
den korrekte præhospitale ressource er visiteret, fortsætter samtale, rådgivning og vejledning, hvis
der er behov for det. I de komplicerede og måske livstruende tilfælde, fortsætter vejledningen frem
til det præhospitale personale ankommer til skadestedet. Det er dog ikke altid den bedste løsning at
sende en ambulance. I ca. 29 % af alle tilfælde hvor en borger ringer 1-1-2, kan vedkommende klare
sig med rådgivning og vejledning fra de sundhedsfaglige visitatorer. Andelen er øget med 3
procentpoint i forhold til 2012.
Fra den sundhedsfaglige visitator på AMK-Vagtcentralen modtager opkaldet fra 1-1-2 går der, i de
akutte og potentielt livstruende tilfælde (kørsel i kategori A), i gennemsnit 8 minutter og 8
sekunder til ambulancen ankommer på skadestedet. Det er 13 sekunder langsommere end året før,
men overordnet set leveres der en stort set uændret høj service til regionens borgere på dette
område i forhold til 2012.
Den hurtige første indsats på skadestedet kan have en afgørende forskel for det videre forløb. I
Region Sjælland er der foruden basisberedskabet og ambulancetjenesten indsat en række
avancerede præhospitale ressourcer i form af akutbiler bemandet med paramedicinere og
supplerende præhospitale ressourcer i form af nødbehandlerenheder og 1-1-2 akuthjælpere.
Enhederne er placeret strategisk i regionen, og de vil i en række tilfælde kunne være på et
skadested før ambulancen. Her vil de om nødvendigt kunne påbegynde relevant førstehjælp m.v..
Opgøres responstiden på hvornår den første præhospitale ressource er på skadestedet, reduceres
responstiden til 7 minutter og 38 sekunder. Igen er der tale om en stort set uændret høj service til
regionens borgere på dette område i forhold til 2012, hvor responstiden for første enhed fremme,
var på 7 minutter og 26 sekunder.
I de akutte, men ikke livstruende tilfælde (kørsel i kategori B), blev der realiseret en gennemsnitlig
responstid på 15 miutter og 2 sekunder i 2013. Her er der tale om en mindre forbedring af
resultatet for 2012, hvor responstiden var på 15 minutter og 7 sekunder. Forbedringen er sket
parallelt med en aktivitetsstigning på knap 5 % i antallet af kørsler.
Størstedelen af indsatsen fra akutberedskabet varetages af basisberedskabet i ambulancetjenesten.
I en række tilfælde vurderer de sundhedsfaglige visitatorer imidlertid, at patienten har behov for en
avanceret præhospital indsats. I Region Sjælland varetages den avancerede præhospitale indsats
overvejende af paramedicinere.
For den avancerede præhospitale indsats gælder det, at der i 2013 blev foretaget:
•

Ca. 16.350 indsatser med paramediciner visiteret af de sundhedsfaglige visitatorer,
svarende til 44,8 gange i døgnet. I 2012 var antallet 39,6 gange i døgnet.
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•

Ca. 4.800 opkald til AMK-lægen fra det præhospitale mandskab med henblik på
supervision, og ordination af medicin m.v., svarende til 13,2 gange i døgnet. I 2012 var
antallet 12,5 gange i døgnet.

•

745 missioner med akutlægehelikopteren (ekskl. interhospitale transporter), svarende til 2
missioner i døgnet. I 2012 var antallet 1,8 missioner i døgnet.

•

578 kørsler med akutlægebilen, svarende til 1,5 gange i døgnet (heraf 4 gange med funktion
som Indsatsleder Sundhed i forbindelse med situationer med 6 eller flere tilskadekomne). I
2012 var antallet 0,8 gange i døgnet.

Udviklingen i aktiviteten indenfor de enkelte områder, som Præhospitalt Center varetager, fremgår
af oversigten nedenfor.
AKTIVITET
Akutte kørsler i alt
1-1-2 akuthjælper
Nødbehandlerenhed
Akut ambulancekørsel, kategori A *
Akut ambulancekørsel, kategori B *
Akutbil *, **
Akutlægebil *, **
Akutlægehelikopter (inkl. udrykningskøretøj)
Planlagt liggende kørsel og siddende patienttransport i alt
Planlagt liggende kørsel, tidskritisk **
Planlagt liggende kørsel, ikke-tidskritisk **
Siddende patienttransport
Patientbus
Pakke- og prøvekørsel
Transport af personale
Telefoniske henvendelser i alt
Opkald til sundhedsfaglig visitation fra 1-1-2 ***
Opkald til sundhedsfaglig visitation fra sundhedsfagligt personale ****
Opkald fra sundhedsprofessionelle vedr. patienttransport
Opkald fra borgere vedr. patienttransport og befordringsgodtgørelse
Indkomne ansøgninger omkring befordringsgodtgørelse
Samlet antal ydelser

2011

2012

2013

59.842
16
318
33.749
19.174
5.690
238
657

65.802
90
1.450
35.210
21.913
6.061
311
767

66.604
115
1.470
33.731
22.959
6.923
578
828

404.928
27.492
19.562
326.491
31.383

415.668
27.011
18.907
339.221
30.529

444.506
27.182
19.040
370.255
28.029

23.071
368

21.955
617

22.752
714

284.914
143.517
141.397

362.032
62.704
11.660
146.731
140.937

352.300
64.275
12.549
121.483
153.993

83.542

95.137

110.863

856.665

961.211

997.739

* Aktivitet for ambulancetjenesten, akutbil og akutlægebil følger driftsåret på området. Det betyder, at
aktiviteten er opgjort for perioderne 1. februar til 31. januar. Perioderne følger kontraktåret.
** Den præhospitale plan for Region Sjælland trådte i kraft 1. marts 2011. Planen indeholdte væsentlige
ændringer for så vidt angår de avancerede præhospitale ressourcer. Aktiviteten er opgjort fra den
præhospitale plans ikrafttrædelse.
*** Implementering af sundhedsfaglig visitation af 1-1-2 opkald startede op maj 2011 og er løbende blevet
udvidet i løbet af 2011. Registrering af antal opkald blev implementeret ultimo 2011.
**** Opkaldene kommer hovedsageligt fra mandskabet i akutberedskabet.
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Aktiviteter og resultater: Kvalitetsarbejdet
Præhospitalt Center og ambulanceoperatørerne har igennem 2012 arbejdet intenst med at
implementere den første version af DDKM. Ved den eksterne survey i november 2012 opnåede
man imidlertid ikke status som akkrediteret. Efter fokuseret resurvey i marts 2013 opnåede det
præhospitale område i Region Sjælland status som akkrediteret. Akkrediteringen er gældende
frem til udgangen af 2015, hvor organisationerne skal akkrediteres på ny.
Der er stort fokus på at sikre, at kvalitetsudvikling er integreret i de daglige rutiner på alle niveauer
for det præhospitale område. Foruden indsatsen i den daglige drift, følger Præhospitalt Center og
operatørerne området tæt igennem en række initiativer i form af interne surveys (egenkontrol af
om organisationerne lever op til standarderne i DDKM), intern audit af patientjournaler og
sundhedsfaglig visitation (foretages korrekt dokumentation af indsatsen, og er denne i
overensstemmelse med gældende retningslinjer), kvalitetsbesøg (særlig kvalitetskontrol ved
Præhospital lægelig chef) og som et helt nyt initiativ også i form af patientsikkerhedsrunder
(kvalitetsperspektivet set gennem patientsikkerhedsbrillen). Initiativerne skal ses som midler til at
konstatere om der har været kvalitetssvigt i organisationerne, således at der kan blive sat ind
overfor eventuelle svigt og imødegå dem fremadrettet.
Et andet element i kvalitetsindsatsen er utilsigtede hændelser. Der er ikke modtaget hændelser i
2013, som er vurderet dødelige, udløst af de anvendte kompetencer og/eller sundhedsfaglige
beslutninger. I 2013 blev der afsluttet 128 sager. Antallet af rapporterede utilsigtede hændelser er
reduceret fra 2012 til 2013. Reduktionen kan indikere, at personalets fokus på at huske at anvende
systemet til indberetning af utilsigtede hændelser er blegnet lidt, og det vil derfor være særligt
fokusområde i 2014.
Regionen har endvidere modtaget 193 klager over forskellige forhold indenfor det samlede
virksomhedsområde 2013. Hovedsageligt er klagerne af administrativ karakter (fx klager over
hjemtransport af døde) samt serviceklager (fx klager over chaufførens sprogbrug eller ventetid).
Der kan ses en klar tendens i retning af, at borgerne i stigende grad vælger at klage direkte til
Patientombuddet, som er en uafhængig klageinstans, frem for til regionen, når de er utilfredse med
forhold vedrørende forløb, ventetider, information m.m.. Samlet set modtager Præhospitalt Center
en klage i 0,02 % af alle de tilfælde, hvor centeret leverer en borgerrettet ydelse.

Aktiviteter og resultater: Sundhedsberedskabet
Præhospitalt Center involveres stadig mere i planlægningen af det samlede sundhedsberedskab i
regionen. Som en konsekvens heraf, er der i 2013 etableret et særligt beredskabssekretariat, hvis
primære opgave er at arbejde med harmonisering af sygehusenes eksterne beredskabsplaner (som
aktiveres i tilfælde af en krise udenfor sygehuset). Arbejdet sker i tæt samarbejde med sygehusene.
En del af beredskabssekretariatets funktion er, at udsætte systemet for stresstests således at
robustheden kan blive afprøvet og systemfejl kan blive rettet: En større ulykke i Regionen med et
stort antal tilskadekomne kræver robuste beredskabsplaner, operativ ledelse og koordinering,
trinvis eskalering af sygehusenes beredskab samt god kriseledelse. Den nødvendige robusthed i den
”skarpe” situation, kan dog kun opnås ved at træne personalet – både ledelse og medarbejderen – i
håndteringen af sådanne hændelser. Til at træne personalet og beredskabsledelsen, har
Præhospitalt Center indkøbt og implementeret et særligt øvelses- og simulationsværktøj, som
bruges i blandt andet Holland, England og Spanien, hvor sygehusberedskabet ofte udfordres.

Læsevejledning
Statusrapporten for Præhospitalt Center er opbygget i en række selvstændige kapitler. Rapporten
behøver ikke at blive læst fra start til slut. Afhængig af læserens specifikke interesse kan kapitlerne
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også læses enkeltvis, ligesom rapporten kan fungere som et opslagsværk for alle interessenter – det
være sig politikere, samarbejdspartnere og personale som arbejder i og med det præhospitale
område.
I rapportens første kapitel – Præhospitalt Center – beskrives centerets overordnede opgaver og
centerets interne organisation.
Dernæst følger en gennemgang af de enkelte komponenter i akutberedskabet, der varetager den
akutte, sundhedsfaglige indsats som foregår præhospitalt. I kapitlet Akutberedskabet i Region
Sjælland kan man således finde en kort beskrivelse af Region Sjællands AMK-Vagtcentral og den
sundhedsfaglige visitation, samt de forskellige præhospitale ressourcer som borgerne kan møde i
forbindelse med akut opstået skade eller sygdom: Fra basisberedskabet i ambulancetjenesten (som
er det mest almindelige) til de avancerede ressourcer i form af paramedicinere og specialiserede
ressourcer i form af præhospitale akutlæger (der visiteres til borgere med særlige behov) samt de
supplerende præhospitale ressourcer i form af nødbehandlere og 1-1-2 akuthjælpere (der kan bistå
med hurtig førstehjælp i de dele af regionen hvor der er særlige geografiske udfordringer).

Kapitlerne omhandlende Aktivitet på det akutte område og Planlagt liggende og siddende
patienttransport indeholder en gennemgang af den samlede aktivitet for virksomhedsområdet,
samt en gennemgang af det serviceniveau, der er leveret på de enkelte områder. Såvel aktivitet som
serviceniveau bliver sammenholdt med tidligere år, således at det er muligt at følge en udvikling
over tid.
I kapitlet Kvalitet kan man læse om den indsats, der bliver ydet for dels at sikre en fortsat
kvalitetsudvikling inden for det præhospitale område, dels for at konstatere om der har været
kvalitetssvigt i organisationerne. Kapitlet indeholder også en række konkrete eksempler på den
læring som organisationen har gjort sig i løbet af 2013 med afsæt i kvalitetsarbejdet.
Endelig kan man læse om de forpligtigelser Præhospitalt Center har omkring uddannelse af det
præhospitale personale i kapitlet Uddannelse, og om de forpligtigelser centeret har omkring
beredskabsplanlægningen i kapitlet Beredskabsplanlægning og risikovurderinger.
Rapportens sidste kapitel om Projekter og indsatsområder i 2014 indeholder en kort beskrivelse af
de væsentligste større projekter for 2014.
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Præhospitalt Center
Præhospitalt Center er et selvstændigt virksomhedsområde i Region Sjælland.
Sjælland Centeret varetager
regionens forpligtigelser overfor
erfor borgerne i forbindelse med dels befordring til og fra planlagt
undersøgelse og behandling på sygehus,
sygehus dels omkring akutberedskabet i forbindelse med akut
opstået skade eller sygdom og ved større ulykker og katastrofer. Endeligt har centeret en række
uddannelsesmæssige forpligtigelser overfor det præhospitale mandskab.
Præhospitalt Center drifter regionens AMK-Vagtcentral
AMK Vagtcentral samt 1 akutlægebil og 1 akutbil. AMKAMK
Vagtcentralen driftes i en partnerskabsmodel, hvor det er ambulanceoperatørens eget personale,
der disponerer ambulancerne. Herudover er der indgået kontrakter med private operatører om
driften af siddende patienttransport samt ambulancetjeneste, akutbiler og akutlægehelikopter.
akutlægehelikop
Operatørerne har et selvstændigt ansvar for at opfylde de kontraktmæssige
kontraktmæssige opgaver og aftaler.
Kontrakterne driftes og controlles af Præhospitalt Center.
Centerets samlede budget for 2013 var på 643 mio. kr.. Størstedelen af budgettet er allokeret til de
kontrakter, som er indgået med de private operatører. Præhospitalt Center ledes af en Præhospital
Direktør i samarbejde med en Præhospital lægelig chef og en Enhedschef for AMK-Vagtcentral
AMK
og
Befordringsservice, der tilsammen udgør Chefgruppen for Præhospitalt Center.
Organisationsdiagram for Præhospitalt Center (februar 2014)
2

* Organisationsdiagram per 1. februar 2014.

Der er ca. 100 ansatte i centeret fordelt på AMK-Vagtcentral,
Vagtcentral, Befordringsservice og Sekretariater:
Sekretariater
•

AMK-Vagtcentral med
• 15 præhospitale akutlæger, som varetager opgaven som AMK-læge
AMK læge og som betjener
akutlægebilen der kaldes ud ved alvorlige kliniske hændelser. Akutlægebilen er placeret
i forbindelse med AMK-Vagtcentralen.
AMK
AMK-lægerne varetager endvidere opgaven som
Indsatsleder Sundhed på skadested ved større hændelser. Lægerne er til daglig
forankret i en stamafdeling på en af regionens anæstesiafdelinger.
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•
•

19 sundhedsfaglige visitatorer samt en Sektionsleder, som varetager opgaven med
sundhedsfaglig visitation af 1-1-2 opkald til AMK-Vagtcentralen.
11 paramedicinere samt en Sektionsleder, som dels varetager 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, dels
betjener den akutbil, der driftes af Præhospitalt Center.

•

Befordringsservice med
• 24 fastansatte befordringskonsulenter og 14 studentermedhjælpere samt en
Sektionsleder, som varetager opgaver i forbindelse med befordring af patienter til
planlagt undersøgelse eller behandling, foruden udbetaling af befordringsgodtgørelse.

•

Sekretariater med
• 14 ansatte med bredt funderede fagligheder fordelt på 4 forskellige sekretariater:
o Fællessekretariat, der forestår sekretariatsbetjening af hele centeret og herudover
særligt beskæftiger sig med controlling og økonomi.
o Kvalitetssekretariet, der særligt beskæftiger sig med monitorering og udvikling af
kvaliteten i den præhospitale indsats, herunder Den Danske Kvalitets Model.
o Fagsekretariatet, der særligt beskæftiger med sundhedsfaglige, præhospitale
indsats, herunder uddannelse af det præhospitale mandkab.
o Beredskabssekretariatet, der står for planlægning og træning af sygehusberedskabet
samt risikovurderinger af arrangementer.
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Akutberedskabet i Region Sjælland
Akutberedskabet i Region Sjælland varetager den akutte, sundhedsfaglige indsats, som foregår
præhospitalt. Indsatsen fra akutberedskabet har til formål at redde liv, forbedre helbredsudsigter,
formindske smerter og andre symptomer, afkorte det samlede sygdomsforløb, yde omsorg og skabe
tryghed. I Region Sjælland er denne indsats samlet i Præhospitalt Center.
Akutberedskabet består af et finmasket net af ambulancer – det såkaldte basisberedskab –som er
grundstammen i den akutte præhospitale indsats. Herudover består akutberedskabet af en række
avancerede præhospitale enheder som er bemandet med paramedicinere og/eller en præhospital
akutlæge, samt af en sundhedsfaglig rådgivningsfunktion fra regionens AMK-Vagtcentral. AMKVagtcentralen yder sundhedsfaglig bistand til både regionens borgere og til det præhospitale
mandskab. Endelig er der i områder med særlige behov etableret supplerende ordninger i form af
kommunale nødbehandlerenheder og frivillige 1-1-2 akuthjælpere. Den præhospitale indsats kan
beskrives ud fra ”pyramidemodellen”.
Den præhospitale pyramide

AMK læge
Indsatsleder SUND
Telemedicinsk Back-up

AMK-Vagtcentral
Sundhedsfaglig visitation og rådgivning

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

Basisberedskabet
Netværk af ambulanceberedskaber

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

Akutberedskabet aktiveres som hovedregel ved at en borger ringer 1-1-2 i forbindelse med akut
opstået skade eller sygdom, men det kan også blive aktiveret af øvrige sundhedsfaglige aktører
såsom de alment praktiserende læger. Indsatsen afsluttes enten når borgeren kan klare sig selv,
eller ved overlevering til sundhedsfagligt personale på sygehuset.
Præhospitalt Center arbejder i tæt samspil med sygehusene – særligt Akutafdelingerne – målrettet
på at skabe sammenhængende patientforløb, som er præget af professionalisme i alle elementer af
opgaveløsningen.
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Regionsrådets overordnede målsætninger for udviklingen af den præhospitale indsats:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Det undersøges, om det fagligt og økonomisk vil være en fordel for regionen at udføre en del af
ambulancetjenesten i eget regi
Kilde: Præhospital Plan 2010

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

Ambulancetjenesten (basis
basisberedskabet)
Ambulancetjenesten udfører både akut ambulancekørsel og planlagt liggende patienttransport,
patienttransport
herunder liggende transport af patienter til og fra behandling på
å sygehus, samt interhospitale
transporter imellem sygehuse.
Placering af ambulancetjenesten (basisberedskabet) i Region Sjælland (februar
(februar 2014)
2014
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Region Sjælland har indgået kontrakter med ambulanceoperatørerne Falck Redningskorps samt
Roskilde Brandvæsen. Kontrakterne udløber 31. januar 2015. For den akutte ambulancekørsel er
kontrakterne indgået som aftaler om overholdelse af forskellige servicemål blandt andet krav til
responstiden, hvilket vil sige aftaler om, hvor lang tid, der maksimalt må gå inden ambulancen
ankommer til skadestedet. Regionen er opdelt i 6 forskellige delområder, som alle følger
kommunegrænserne.
Kontraktområder og ambulanceoperatør (driftsåret 2013)

Område 1:
Lejre og Roskilde (Roskilde Brandvæsen)

Område 2:
Greve, Køge og Solrød (Roskilde Brandvæsen)

Område 3:
Holbæk, Kalundborg og Odsherred (Falck Redningskorps)

Område 4:
Ringsted, Slagelse og Sorø (Falck Redningskorps)

Område 5:
Faxe, Næstved og Stevns (Falck Redningskorps)

Område 6:
Guldborgsund, Lolland og Vordingborg (Falck Redningskorps)

* Per 1. februar 2014 har Falck Redningskorps overtaget driften af ambulancetjenesten i område 1.

Kontrakterne indeholder differentierede krav til responstid (andel af akut ambulancekørsel, som
skal være fremme på skadested indenfor 5, 10, 15 og 20 minutter). Kravene er fastsat af
Regionsrådet, og de er tilpasset de lokale forhold i delområdet, fx geografi og befolkningstæthed.
Ansvaret for overholdelse af responstiderne ligger hos ambulanceoperatørerne. Derfor er det også
dem, der er ansvarlige for at dimensionere kapaciteten samt disponering af ambulancerne.
Basisberedskabet består af 66 til 70 ambulanceberedskaber fordelt over hele regionen. Flertallet af
beredskaberne er døgnbemandede, mens de øvrige ambulancer er til rådighed på de tidspunkter af
døgnet, hvor der er brug for dem. Ambulancetjenesten råder endvidere over 4 sengeambulancer,
som kan transportere en patient i en hospitalsseng eller transportere bariatriske patienter på op til
250 kg. De 4 sengeambulancer disponeres efter konkret behov til opgaver i alle 6 delområder.
Ambulancerne i Region Sjælland bemandes alle af mindst to personer. Heraf har den ene som
minimum gennemgået uddannelsen til ambulancebehandler. Der er tale om et lovgivningsbestemt
mindstekrav. Ambulancerne er i en række tilfælde bemandet med en højere kompetence end
lovgivningen stiller krav om, i form af paramediciner. Ved indgangen til driftsåret 2014 var det
tilfældet for 17 af de døgnbemandede ambulancer. Såvel behandler som paramediciner har
delegerede medicinske kompetencer. Det betyder, at ambulancen, ud over at transportere
patienten, kan løse visse sundhedsfaglige opgaver afhængig af bemandingen i det konkrete tilfælde.
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Ambulancetjenestens hastegrader
Kategori A:

Kategori B:
Kategori C:

Kategori D:

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

Avancerede præhospitale ressourcer
Med en avanceret præhospital ressource forstås ”en præhospital enhed, som er bemandet med
kompetencer, der er højere end bekendtgørelsens krav til ambulanceberedskabet”. Der er i Region
Sjælland indsat en række avancerede præhospitale ressourcer i form af ambulancer og akutbiler
bemandet med paramedicinere samt akutlægebil og akutlægehelikopter. De ambulancer, der er
bemandet med paramedicinere, indgår til dels i ambulancetjenestens basisberedskab, men sikrer
også, at der er mulighed for avanceret præhospital indsats i området.
Med det nuværende antal enheder og med den nuværende geografiske placering af enhederne, vil
op imod 94 % af regionens borgere kunne modtage assistance fra en avanceret præhospital
ressource indenfor 15 minutter efter opkald til 1-1-2 i alle døgnets 24 timer, året rundt.
Ambulancer bemandet med paramedicinere
Region Sjælland havde i begyndelsen af driftsåret placeret 12 paramedicinerbemandede
ambulanceberedskaber i henholdsvis Holbæk (2), Køge (2), Nykøbing Falster (2), Næstved (1),
Ringsted (2), Roskilde (1) og Slagelse (2). De kan yde avanceret præhospital indsats på et
skadested og i ambulancen. Deres kompetencer kan endvidere anvendes med henblik på at højne
kvaliteten af de interhospitale transporter.
I efteråret 2013 er der indsat tre ambulanceberedskaber bemandet med paramedicinere i
henholdsvis Maribo, Nakskov og Nykøbing Sjælland. Endelig er der ved indgangen til driftsåret
2014 indsat yderligere to ambulanceberedskaber bemandet med paramedicinere, dels i Maribo og
dels i Nykøbing Falster. Med de i alt fem ekstra paramedicinerbemandede ambulanceberedskaber
er der sket en væsentlig styrkelse af beredskaberne i regionens ydergeografi.
Akutbiler
Region Sjælland har indsat 6 akutbiler bemandet med paramedicinere i henholdsvis Kalundborg,
Maribo, Nakskov, Nykøbing Sjælland, Præstø og Stege. Akutbilerne er et døgndækkende
supplement til ambulancetjenesten – en avanceret præhospital ressource, der ikke selvstændigt
kan transportere patienter, men som kan iværksætte en hurtig, livreddende og stabiliserende
præhospital behandling.
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Akutbilerne er indsat i områder med mere end 20 minutters ambulancekørsel til nærmeste
akutsygehus, og de er placeret med henblik på at sikre en akutbilsresponstid på 15 minutter i deres
respektive dækningsområder.
Placering af avancerede præhospitale ressourcer i Region Sjælland (februar 2014)

Akutlægebil
På AMK-Vagtcentralen
Vagtcentralen er der døgnet rundt en AMK-Læge
AMK
til stede. Lægen yder støtte til personalet
på AMK-Vagtcentralen samt i ambulancer og akutbiler. Den vagthavende AMK-Læge
AMK
kan også
visiteres til akutte, livstruende tilstande, hvor en tidlig specialiseret, lægelig vurdering kan have
betydning for diagnostik, behandling og visitation.
visitation. Akutlægebilen visiteres under hensyntagen til
responstiden.
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AMK-Lægen visiteres også til skadestedskoordination i hele regionen i særlige situationer, hvor der
er 6 eller flere tilskadekomne. AMK-Lægen fungerer da som Indsatsleder Sundhed (ISL Sund).
Akutlægehelikopter
Ordningen med Akutlægehelikopter i Region Sjælland er opstartet som en forsøgsordning i maj
2010. Forsøgsordningen blev finansieret af Trygfonden. Ordningen blev tildelt statslig finansiering
fra maj 2012. Fra oktober 2014 indgår den sjællandske akutlægehelikopter i en landsdækkende
helikopterorganisation.
I modsætning til den jyske akutlægehelikopterordning, har den sjællandske akutlægehelikopter
alene været i beredskab i de lyse timer, og det er først per 1. januar 2014, at ordningen er blevet
døgndækket.
Akutlægehelikopteren visiteres af AMK-Vagtcentralen 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 (fx blodprop i
hjertet eller hjernen). Den kan også anvendes ved transport af patienter mellem sygehuse.
Med base i Ringsted betjener akutlægehelikopteren – foruden Region Sjælland – også Region
Hovedstaden og det Sydfynske Øhav. Alle geografiske områder i Region Sjælland dækkes indenfor
20-25 minutter. Den visiteres ud fra en disponeringsvejledning, som blandt andet indeholder
geografiske kriterier og hvor transporttid med ambulance forventes at overstige 25-30 minutter.
Der er et udrykningskøretøj til rådighed
på helikopterbasen. Dermed kan den
læge og paramediciner der udgør den
sundhedsfaglige bemanding på
helikopteren fungere og rykke ud som
akutlægebil i de særlige situationer, hvor
vejret ikke tillader flyvning med
helikopter. Det gør sig gældende i 5-6 %
af den potentielle flyvetid.
Akutlægehelikopteren kan i visse
tilfælde også medvirke til at sikre, at der
meget hurtigt vil kunne etableres
sundhedsfaglig ledelse (Indsatsleder
Sundhed) med en erfaren læge indenfor
helikopterens dækningsområde i
forbindelse med situationer, hvor der er
6 eller flere tilskadekomne. Når
regionens AMK-Læge ankommer til
skadestedet, overtager vedkommende
ISL-Sund funktionen.

* Cirklerne = flyvetid indenfor 6, 14 og 21 minutter

Supplerende præhospitale ressourcer
Der er i Region Sjælland indsat en række supplerende præhospitale ressourcer i udvalgte områder,
med særlige behov i form af kommunale nødbehandlerenheder og frivillige ordninger med 1-1-2
akuthjælpere.
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Ordningerne er etableret med henblik på at sikre hurtig førstehjælp, i akutte situationer,
situati
i områder
hvor responstiden med ambulance og akutbil kan være lang. Region Sjælland sonderer løbende
mulighederne og behovet for etablering af yderligere ordninger med supplerende præhospitale
ressourcer.
Placering af supplerende præhospitale ressourcer
ressourcer i Region Sjælland (februar 2014)

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

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

Sundhedsfaglige opkald til AMK-Vagtcentralen
Opgaverne, som det sundhedsfaglige personale på AMK-Vagtcentralen varetager, kommer
hovedsageligt via sundhedsfaglige opkald til 1-1-2, men også fra personalet i det præhospitale
beredskab, sygehusafdelinger og fra almen praksis/lægevagt.
Udvikling i de sundhedsfaglige opkald til AMK-Vagtcentralen
I 2013 blev der foretaget i alt 76.824 sundhedsfaglige opkald til AMK-Vagtcentralen. I gennemsnit
svarer det til 210 opkald i døgnet. I forhold til 2012 er der tale om en stigning på 3,3 %.
Størstedelen – knap 84 % af henvendelserne - er fra borgere, som har kontaktet 1-1-2, mens ca. 13
% af opkaldene er fra ambulancereddere, og ca. 3 % er af administrativ karakter. Henvendelserne
fra ambulanceredderne vedrører fx ordination af medicin, lægelig supervision og ordination af
afslutning på stedet, samt råd og vejledning omkring hvilket sygehus en patient skal indbringes til.
Omtrent halvdelen af henvendelserne fra ambulancereddere behandles af den tilstedeværende
AMK-læge, mens de sundhedsfaglige visitatorer håndterer den resterende del. De administrative
henvendelser vedrører fx forespørgsler fra andre regioner på disponering af Akutlægehelikopteren
og meldinger fra sygehusene, når de i perioder er nødt til at lukke ned for indtag af patienter på en
eller flere afdelinger.
Udvikling i sundhedsfaglige opkald til AMK-Vagtcentralen i 2012-2013 (opkald per måned)
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* Kilde: AVAYA (telefonsystem).

Det er 1-1-2 alarmoperatøren (politiet) som modtager opkaldene til 1-1-2. Politiet har til opgave at
afklare, på hvilken adresse hændelsen foregår. Derefter videresendes alle opkald vedrørende
sygdom og tilskadekomst til en sundhedsfaglig visitator på regionens AMK-Vagtcentral. Det er den

27

sundhedsfaglige visitators opgave, at vurdere og prioritere opkaldene efter hastegrad samt visitere
eventuelle præhospitale ressourcer. Kort tid efter at politiet træffer beslutning om at videresende
opkaldet har borgeren kontakt til en sundhedsfaglig visitator, som er en særligt uddannet
sygeplejerske eller paramediciner med solid baggrund i det akutte område. Personalet på AMKVagtcentralen og i beredskabet, understøttes døgnets 24 timer af den tilstedeværende AMK-Læge.
Opkaldene fra 1-1-2 fordeler sig med 40 % i dagtiden (08:00-16:00), 38 % om eftermiddagen og
aftenen (16:00-00:00) og 22 % om natten og i de tidlige morgentimer (00:00-08:00). Der er
forskel på hvornår på døgnet opkaldene kommer alt afhængig af, hvilken dag, der er tale om.
Således er der en væsentligt højere aktivitet natten mellem fredag/lørdag og lørdag/søndag, hvor
der er mange unge mennesker i byen, mens belastningen øges tidligere end normalt i de tidlige
morgentimer om mandagen, hvor borgerne måske har prøvet at se om de kunne vente med at
kontakte sundhedsvæsenet, indtil den alment praktiserende læge igen åbner. Fordelingen af
sundhedsfaglige opkald fra 1-1-2 fremgår af grafen nedenfor.
Opkald fra 1-1-2 fordelt på opkaldstime (2013)
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* Kilde: AVAYA (telefonsystem)
** Opgjort på ”driftsdøgn” (fx mandag fra kl. 6 morgen til kl. 6. tirsdag morgen).

Regionsrådet har opstillet servicemål for besvarelse af opkaldene fra 1-1-2. Det er målsætningen, at
95 % af alle opkaldene skal være besvaret inden for 15 sekunder, mens 97 % af opkaldene skal være
besvaret inden for 20 sekunder. Af oversigten nedenfor fremgår det, at Præhospitalt Center er tæt
på at opfylde de ambitiøse servicemål, og at udviklingen går i den rigtige retning i form af bedre
performance i 2013 i forhold til 2012.
Hvor lang tid går der inden en sundhedsfaglig visitator besvarer et opkald fra 1-1-2
Andel af 1-1-2 opkald besvaret indenfor
10 sekunder 15 sekunder 20 sekunder
Performance 2012
84 %
92 %
95 %
Performance 2013
87 %
94 %
96 %
Servicemål **
95 %
97 %
* Kilde: AVAYA (telefonsystem)
** Målsætningen i 2012 var, at alle opkald fra 1-1-2 skulle besvares indenfor 8-10 sekunder. Servicemålet for
2012 blev fastlagt inden den sundhedfaglige visitation var fuldt ud implementeret. Fra 2013 er målene
ændret til de mere realistiske, men fortsat meget ambitiøse mål for % besvaret inden for 15 hhv. 20 sekunder.
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Hvis der går mere end 20 sekunder fra borgeren videresendes fra politiet til sundhedsfaglig
visitation på AMK-Vagtcentralen, vil der i praksis ske det, at der automatisk disponeres en
ambulance med en kørsel i kategori A. Borgeren vil herefter blive ringet op af en sundhedsfaglig
visitator hurtigst muligt 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.
Når det i praksis ikke er muligt, at besvare samtlige opkald fra 1-1-2 indenfor 20 sekunder hænger
det blandt andet sammen med, at der ved tilskadekomst og sygdom i det offentlige rum ofte vil
være flere borgere som ringer ind, omkring den samme hændelse. Fænomenet kaldes klyngekald.
Det kan fx være i situationer med trafikuheld på motorvejen, brand i et villakvarter om natten eller
hjertestop på 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.
Samtalen mellem sundhedsfaglig visitator og indringer varer i gennemsnit 2 minutter og 52
sekunder. Det er en anelse kortere end i 2012, hvor den gennemsnitlige samtalevarighed var på 3
minutter og 5 sekunder. Efter visitation af den korrekte præhospitale ressource fortsætter samtale,
rådgivning og vejledning, hvis der er behov for det. I nogle tilfælde gives der råd og vejledning
omkring den konkrete indsats, som kan ydes på skadestedet, mens der i andre tilfælde er tale om at
yde omsorg og skabe tryghed hos borgeren og de pårørende.
Der er stor variation i samtalevarigheden – fra de ukomplicerede situationer, hvor der ikke er
behov for råd og vejledning til de komplicerede og måske livstruende tilfælde, hvor vejledningen
fortsætter frem til det præhospitale personale ankommer til skadestedet. I helt særlige tilfælde
opretholder de sundhedsfaglige visitatorer kontakten i op imod en halv time, men det hører dog til
sjældenhederne.
Varighed af opkald fra 1-1-2 (2012-2013)
25 percentil
50 percentil
Varighed 2012
01:46
02:34
Varighed 2013
01:41
02:25

75 percentil
03:45
03:29

95 percentil
06:57
06:18

* Kilde: AVAYA (telefonsystem)

Resultat af sundhedsfaglig vurdering og visitation
De sundhedsfaglige visitatorer foretager en konkret hastegradsvurdering af hver enkelt hændelse.
Vurderingen baseres på Dansk Indeks for Akuthjælp. Dansk Indeks for Akuthjælp er et medicinsk
beslutningsstøtteværktøj som bygger på ”COT-modellen” (Complained Oriented Triage) og tager
udgangspunkt i de oplevede symptomer hos patienten. Med afsæt i klassificeringen af symptomer,
der er inddelt i 37 overordnede kapitler, foretager de sundhedsfaglige visitatorer en vurdering af
om der er behov for at visitere en præhospital ressource, herunder ikke mindst hastegrad og en
vurdering af, om der er behov for indsats fra en avanceret præhospital ressource.

Man får altid hjælp, når man ringer 1-1-2 – men en ambulance er ikke altid den optimale løsning, hverken
for patienten eller for det samlede beredskab. De sundhedsfaglige visitatorer på AMK-Vagtcentralen
foretager altid en individuel vurdering af hver enkelt patient, med henblik på at give den enkelte borger den
rette hjælp i situationen. Vurderingen baseres på Dansk Indeks for Akuthjælp, som er et medicinsk
beslutningsstøtteværktøj til hastegradsvurdering, prioritering og disponering af præhospitale ressourcer.
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Hyppigste klassifikationer i henhold til Dansk Indeks for opkald til 1-1-2, der resulterer i visitation
af præhospital ressource (2013)

Nedsat bevidsthed lammelser

Mavesmerter - rygsmerter

Alkohol - forgiftning overdosis

Trafikulykke

Krampeanfald

Bevidstløs voksen

Psykiatri - suicidal

Blødning - ikke traumatisk
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Ulykker

10

Vejrtrækningsproblemer

06

Brystsmerter hjertesygdom
Sår - knoglebrud småskader

Uafklaret problem
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* Kilde: Sundhedsfaglig døgnrapport.

Antallet af opkald fra 1-1-2 er øget fra 62.704 i 2012 til 64.275 i 2013. Det svarer til en stigning på
knap 6 %. På trods af denne stigning i antallet af opkald har de sundhedsfaglige visitatorer formået
at bibeholde antallet af visiterede akutte ambulancekørsler på et stort set uændret niveau.
Ambulancetjenestens hastegrader
Kategori A:

Kategori B:
Kategori C:

Kategori D:

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

Antallet af visiterede akutte ambulancekørsler med udrykning er blevet nedbragt med knap 2.000
kørsler, mens de visiterede akutte kørsler uden udrykning er øget med ca. 1.500 kørsler.
Udviklingen, hvor andelen af ambulancer som disponeres med en lavere hastegradsvurdering er
øget, kan ses som et udtryk for effekten af den sundhedsfaglige visitation på AMK-Vagtcentralen.

30

Resultat af den sundhedsfaglige vurdering af opkald fra 1-1-2 (2012-2013)
HastegradsResultat af
Antal 1-1-2
Resultat af
vurdering
opkald 2012
opkald i pct.
opkald 2013
Kørsel A
30.337
48 %
28.463
Kørsel B
14.721
24 %
16.321
Kørsel C/D
372
1%
170
Akut siddende
716
1%
608
Rådgivning m.v. **
16.558
26 %
18.713
1-1-2 opkald i alt
62.704
100 %
64.275

Pct.fordeling
2013
44 %
26 %
0%
1%
29 %
100 %

* Kilde: Sundhedsfaglig døgnrapport, AVAYA (telefonsystem).
** Foruden henvendelser fra borgere, der efter rådgivning og vejledning kan klare situationen med
egenomsorg indeholder tallet også henvendelser, som mere hensigtsmæssigt kunne være stilet til andre – fx
den kommunale hjemmepleje eller lægevagten, samt i mindre omfang klyngekald på samme hændelse.

Udviklingen har stor betydning for regionens ambulanceberedskab: Hvor det altid er nærmeste
ambulance, der disponeres til den potentielt livstruende hændelse (kørsel A), så betyder de mindre
strenge krav til responstiderne for den akutte men ikke livstruende hændelse (kørsel B), at den
tekniske disponent har et større handlerum til at finde den bedst egnede ambulance til den
konkrete hændelse. Den tekniske disponent kan eksempelvis friholde en paramedicinerbemandet
ambulance, så den er klar til at blive kaldt ud i tilfælde af, at der opstår en potentielt livstruende
situation i området, og i stedet for disponere en ambulance uden paramediciner, der har en anelse
længere responstid, men som er fuldt ud i stand til at håndtere situationen forsvarligt.
Størstedelen af opkaldene fra 1-1-2 resulterer i, at der disponeres en akut ambulance. Det er dog
ikke altid den bedste løsning at sende en ambulance. I ca. 29 % af alle tilfælde kan vedkommende
klare sig med rådgivning og vejledning fra de sundhedsfaglige visitatorer. Andelen er øget med 3
procentpoint i forhold til 2012. Tallet indeholder fejlopkald og tilfælde hvor det er mere relevant
med bistand fra andre sundhedsprofessionelle, fx den kommunale hjemmesygepleje eller
lægevagten. I disse tilfælde er de sundhedsfaglige visitatorer behjælpelige med at formidle
kontakten videre i systemet.

Akut ambulancekørsel
Der har over en årrække været tale om en stigning i den samlede akutte kørsel med ambulance. I
perioden fra 2010 (hvor de nuværende ambulancekontrakter trådte i kraft) til 2013 har der samlet
set været tale om en stigning på lidt over 13 %. Akut ambulance kørsel i kategori A, som er de
potentielt livstruede hændelser, har i perioden ligget relativt stabilt omkring 34-35.000 kørsler
årligt. Akut ambulancekørsel i kategori B, som er akutte men ikke livstruende tilfælde, har oplevet
en markant øgning fra ca. 15.000 kørsler til knap 23.000 kørsler. Det er en stigning på over 50 %
når man ser på perioden samlet.
Stigningen har således været markant, og det er først i 2013, at udviklingen i den akutte aktivitet er
stagneret. I 5 ud af de 6 delområder, som ambulancetjenesten er inddelt i, har man endda kunnet
registrere en mindre reduktion i den akutte kørsel med ambulance. Tendensen har været en
reduktion i kørslerne i kategori A (varierende fra 3 % i område 2 til 7,5 % i område 6) og en stigning
i kørslerne i kategori B (varierende fra 1,6 % i område 2 til 5,7 % i område 6). Kun område 1 skiller
sig ud. Her har udviklingen fra 2012-2013 vist en væsentlig øgning indenfor begge kørselsformer.
Størstedelen af de akutte ambulancekørsler foretages på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering
og visitation af borgernes opkald til 1-1-2. Det gør sig gældende i ca. 80 % af tilfældene i både 2012
og i 2013.
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Akut ambulancekørsel, Kategori A og Kategori B (perioden 2010-2013)
Akut ambulancekørsel pr delomr.
Område 1:
Lejre, Roskilde
Område 2:
Greve, Køge, Solrød
Område 3:
Holbæk, Kalundborg, Odsherred
Område 4:
Ringsted, Slagelse, Sorø
Område 5:
Faxe, Næstved, Stevns
Område 6:
Guldborgsund, Lolland, Vordingborg
Kategori A og B kørsler i alt
Ændring if. t. året før
Kategori A kørsler i alt
Ændring if. t. året før

2010

2011

2012

2013

Ændring
2012-2013

5.737

6.008

6.473

6.911

6,8%

6.595

6.824

7.270

7.188

-1,1%

10.882

11.523

12.211

12.089

-1,0%

8.103

8.722

9.693

9.506

-1,9%

7.065

7.664

8.280

8.154

-1,5%

11.720

12.182

13.196

12.842

-2,7%

50.102

52.923
5,6%

57.123
7,9%

56.690
-0,8%

-0,8%

34.880

33.749
-3,2%

35.210
4,3%

33.731
-4,2%

-4,2%

Kategori B kørsler i alt
15.222
19.174
21.913
22.959
4,8%
Ændring if. t. året før
26,0%
14,3%
4,8%
* Kilde: Driftsopfølgning. Opgjort for perioderne 1. februar til 31. januar. Perioderne følger kontraktåret.

Indførelse af den sundhedsfaglige visitation på AMK-Vagtcentralen har haft stor betydning for
fordelingen mellem akutte ambulancekørsler i kategori A og B. Før indførelsen af sundhedsfaglig
visitation bestod den akutte ambulancekørsel af knap 70 % kørsler i kategori A og lidt over 30 %
kørsler i kategori B. Med indførelsen af sundhedsfaglig visitation på AMK-Vagtcentralen er det
lykkedes i højere grad, at visitere akutte ambulancekørsler i kategori B til de hændelser, der – selv
om de er akutte – ikke er livstruende og derfor også mindre hastende. Den akutte ambulancekørsel
bestod i 2013 af knap 60 % kørsler i kategori A og lidt over 40 % kørsler i kategori B.
Udvikling i fordelingen mellem akut ambulancekørsel i kategori A og B (2010-2013)
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* Kilde: Driftsopfølgning. Opgjort for perioderne 1. februar til 31. januar. Perioderne følger kontraktåret.
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De resterende ca. 20 % af de akutte kørsler med ambulance disponeres på baggrund af
henvendelser fra forskellige sundhedsfaglige aktører – fx af de praktiserende læger og vagtlæger,
som har behov for at få en patient indlagt eller af sygehusene i forbindelse med interhospitale
transporter.
De interhospitale transporter udgør ca. 5 % af den samlede akutte aktivitet. I 2013 svarede det til
knap 2.800 kørsler, hvoraf ca. 55 % var kørsel i kategori A, og ca. 45 % var kørsel i kategori B. De
akutte interhospitale transporter ligger på niveau med 2012 for så vidt angår antal og hastegrad.

Indsatser med avancerede præhospitale ressourcer
Det er de sundhedsfaglige visitatorer på AMK-Vagtcentralen, som forestår visitationen af de
avancerede præhospitale ressourcer i form af paramedicinerbemandede ambulancer og akutbiler,
akutlægebilen samt akutlægehelikopteren. Akutlægehelikopteren kan også visiteres af AMKVagtcentralerne i Region Hovedstaden og Region Syddanmark.
Indsatser med paramedicinerbemandede ambulancer og akutbiler
Langt den største andel af indsatserne med avancerede præhospitale ressourcer, foregår med de
paramedicinerbemandede enheder fra det finmaskede net af ambulancer og akutbiler. Enhederne
er alle i drift døgnets 24 timer og ambulancerne indgår i basisberedskabet.
De visiteres oftest til brystsmerter/hjertesygdom, vejrtrækningsproblemer, bevidstløse personer
samt krampeanfald og ulykker/tilskadekomst. Samlet udgør disse symptomer 2/3 af aktiviteten.

10 28 06 01 32 23 33 26 24 29

Dansk Indeks klassificering for kørsler med paramediciner (2012-2013)
Alkohol - forgiftning - overdosis
Mavesmerter - rygsmerter
Nedsat bevidsthed - lammelser
Ulykker
Krampeanfald
Trafikulykke
Bevidstløs voksen
Uafklaret problem
Vejrtrækningsproblemer
Brystsmerter - hjertesygdom
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* Kilde: Sundhedsfaglig døgnrapport.

I efteråret 2013 har regionen øget antallet af paramedicinerbemandede ambulancer fra 12 til 15
beredskaber, og fra februar 2014 indsættes yderligere 2 paramedicinerbemandede ambulancer. De
paramedicinerbemandede ambulancer er alle i drift døgnets 24 timer.
I 2013 foretog de sundhedsfaglige visitatorer visitation af paramedicinerressourcerne knap 16.350
gange. I forhold til 2012, hvor det var tilfældet ca. 14.500 gange, er der tale om en betragtelig
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øgning på knap 13 %. I næsten 98 % af tilfældene foretages visitationen af paramedicinerne i
forbindelse med kørsel i kategori A.
I 2013 blev paramedicinerambulancerne anvendt i forbindelse med interhospital transport ca.
3.850 gange, svarende til 21,5 % af det samlede antal interhospitale transporter. Det er en øgning
på knap 2 procentpoint i forhold til 2012. Udviklingen fra 2011 til 2012 var på et tilsvarende niveau,
og der er således tale om en generel styrkelse af indsatsen fra det præhospitale områdes side.
Indsatser med akutbiler
Den nuværende organisering med, og placering af 6 akutbiler bemandet med paramedicinere,
startede op marts 2011. I implementeringsåret kørte de 6 akutbiler gennemsnitligt 517 ture om
måneden stigende til 536 ture per måned i 2012 og 577 ture i 2013.
I 2013 kørte akutbilerne lidt over 6.900 ture. I forhold til året før er der tale om en stigning på ca.
850 ture, svarende til en aktivitetsstigning på over 14 %.
Der er betydelig variation i hvor ofte de forskellige enheder bliver aktiveret. Den laveste aktivitet
finder man ved akutbilsenheden i Stege med 595 udkald, mens den højeste aktivitet kan registreres
ved akutbilsenheden i Tappernøje med 1.970 udkald. Akutbilsenheden i Maribo ligger med sine
1.136 udkald på niveau med den gennemsnitlige aktivitet for en akutbil i regionen.
Antal kørsler med akutbil (2012-2013)
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Antal udkald
Gns. 2012

Feb.13
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan

Feb.12
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan

Gns. 2013

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

Indsats med akutlægebil
Akutlægebilen som er placeret ved AMK-Vagtcentralen, visiteres til alvorlige ulykker og alvorlige
sygdomstilstande i hele Region Sjælland. Visitationen følger beslutningsstøtteværktøjet Dansk
Indeks, og inddrager responstid til skadestedet således at anvendelse af den lægefaglige ressource
ved patienten, er meningsfyldt i prognostisk sammenhæng. Disponering af akutlægebilen har frem
til sommeren 2013 i et vist omfang været begrænset af, at Region Sjælland har været forpligtiget til
at opretholde et beredskab med en præhospital akutlæge inden for en 30 minutters radius af
Storebæltsbroen.
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Antal kørsler med akutlægebil (2011-2013)
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* Kilde: Driftsopfølgning. Opgjort for perioderne 1. februar til 31. januar. Perioderne følger kontraktåret.

I 2011 og 2012 havde akutlægebilen gennemsnitligt 0,7 og 0,8 kørsler i døgnet. Aktiviteten har
været i underkanten af, hvad der er vurderet hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte akutlæges
mulighed for at vedligeholde sine præhospitale kompetencer. De sundhedsfaglige visitatorer har i
løbet af 2013 derfor været ekstra opmærksomme på muligeheden for at øge antallet af kørsler for
akutlægebilen. Det er sket i tæt dialog med vagthavende AMK-læge. Som følge af det tætte fokus på
området, og de forbedrede muligheder for at disponere akutlægebilen uden at skulle tage hensyn til
opretholdelse af broberedskabet, havde akutlægebilen samlet set 578 kørsler i 2013. Det svarer til
1,6 kørsel i gennemsnit per døgn.
Indsats med akutlægehelikopter
Med base i Ringsted har Akutlægehelikopteren været disponeret til 810 missioner i 2013. Der er
tale om en stigning i aktiviteten på 7 % i forhold til 2012, hvor helikopteren blev disponeret til 757
missioner. På helikopterbasen er der et udrykningskøretøj til rådighed. Udrykningskøretøjet kan
anvendes i situationer, hvor vejret ikke tillader helikopterflyvning. Læge og paramediciner kan
dermed disponeres som akutlægebil når helikopteren er grounded, hvilket gør sig gældende i 5-6 %
af den potentielle flyvetid. I 2013 blev der foretaget i alt 18 kørsler i udrykningskøretøjet.
I 2013 foretog Akutlægehelikopteren gennemsnitligt 2,2 missioner dagligt. Aktiviteten varierer
månederne imellem. Den laveste aktivitet er registreret i november, hvor helikopteren med 33
missioner er blevet disponeret til gennemsnitligt 1,1 hændelse per dag. Den højeste aktivitet er
registreret i juli, hvor helikopteren med 111 missioner blev disponeret til gennemsnitligt 3,6
hændelse om dagen.
Akutlægehelikopteren disponeres hovedsageligt til hændelser i Region Sjælland. I 2013 gjorde det
sig gældende i 88 % af tilfældene.
Missionerne fordeler sig med ca. 50 % traumer, 40 % medicinske tilstande og 10 % overflytninger
af patienter mellem sygehuse.
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Missioner med Akutlægehelikopteren (maj 2010 – 2013)
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* Kilde: Driftsopfølgning.
** Akutlægehelikopteren i Ringsted fløj frem til januar 2014 alene i døgnets lyse timer, hvilket varierer fra
gennemsnitligt 8 timer i december til gennemsnitligt 14 timer i maj, juni og juli. Fra januar 2014 kan
helikopteren anvendes døgnets 24 timer.

I 2013 resulterede ca. 7 % af missionerne i at en patient blev fløjet til et sygehus i Region
Syddanmark (OUH Odense Universitetshospital), 12 % af missionerne resulterede i at patienten
blev fløjet til at sygehus i Region Sjælland (som oftest Roskilde Sygehus), og 46 % af missionerne
resulterede i at patienten blev fløjet til et sygehus i Region Hovedstaden (primært Rigshospitalet). I
yderligere 16 % af missionerne havde den præhospitale akutlæge patientkontakt uden at dette
resulterede i, at patienten blev fløjet ind til et sygehus. I disse tilfælde er patienten enten indbragt
til sygehus med ambulance, hvis dette har været mest hensigtsmæssigt, eller også er vedkommende
afsluttet på stedet. I de sidste 20 % af missionerne er Akutlægehelikopteren blevet afmeldt
undervejs, og missionen af således afsluttet uden patientkontakt.
Missioner med Akutlægehelikopteren fordelt på ”resultat” af missionen (maj 2010 –2013)
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* Kilde: Driftsopfølgning.
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Missioner med Akutlægehelikopteren fordelt på skadestedsområde (maj 2010 - 2013)
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* Kilde: Driftsopfølgning.
** Omr.1: Lejre, Roskilde. Omr.2: Greve, Køge, Solrød. Omr.3: Holbæk, Kalundborg, Odsherred. Omr.4:
Ringsted, Slagelse, Sorø. Omr.5: Faxe, Næstved, Stevns. Omr.6: Guldborgsund, Lolland, Vordingborg.

Indsatsleder Sundhed (ISL Sund)
Akutlægen på AMK-Vagtcentralen visiteres til skadestedskoordination i situationer, hvor der er 6
eller flere tilskadekomne i hele regionen. AMK-lægen fungerer i disse tilfælde som Indsatsleder
Sundhed. I såvel 2011 som i 2012 har der været 2 hændelser, mens der i 2013 har været 4
hændelser, hvor sundhedsberedskabet har været aktiveret og hvor AMK-lægen har fungeret som
Indsatsleder Sundhed1. Hændelserne i 2013 vedrørte:
1) Glatføreulykke(r) på Sydmotorvejen: Der var tale om 4 adskilte trafikulykker i umiddelbar
nærhed af hinanden inden for en time. Foruden ISL Sund blev der disponeret 12
ambulancer og akutlægehelikopter til hændelsen. Der var i alt 10 tilskadekomne, når
ulykkerne ses som én hændelse. Patienterne blev fordelt mellem Rigshospitalet samt
Nykøbing F, Køge og Slagelse Sygehuse.
2) Sammenstyrtning af cirkustelt ved Kalundborg: Der var tale om en særforestilling, hvilket
betød, at der ikke var børn blandt publikum. Foruden ISL Sund blev der disponeret akutbil
og 7 ambulancer til hændelsen. Selv om der ”kun” var 7 tilskadekomne var der tale om et
komplekst skadested. Patienterne blev fordelt mellem Køge, Slagelse og Holbæk Sygehuse.
3) Klorudslip fra swimmingpool på campingplads ved Ringsted: Der var tale om en melding
om muligt klorforgiftet barn. Foruden ISL Sund blev der disponeret 12 ambulancer til
hændelsen. I alt 10 børn og 2 voksne køres til observation på sygehus. Patienterne blev
fordelt mellem Roskilde og Holbæk Sygehuse.
4) Trafikulykke ved Rødby:Der var tale om en soloulykke. Foruden ISL Sund blev der
disponeret akutbil, 5 ambulancer og akutlægehelikopter til hændelsen. ISL Sund blev
afmeldt inden ankomst. Der var i alt 8 tilskadekomne, som blev fordelt mellem Nykøbing F
og Køge Sygehuse.

1

I 2011 anvendtes begrebet Koordinerende læge (KOOL) om funktionen.
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Indsatser fra supplerende præhospitale ressourcer
Ordningerne med nødbehandlerenheder og 1-1-2 akuthjælpere er etableret med henblik på, blandt
andet at styrke muligheden for at sikre hurtig førstehjælp i akutte situationer i særligt udvalgte
områder af regionen.
De supplerende enheder kaldes som udgangspunkt ud når det vurderes, at de kan være fremme
mindst 5 minutter før ambulance og/eller akutbil. Nødbehandlerne kaldes endvidere ud i
forbindelse med hjertestop i nærområdet selv om de ikke kan være på skadestedet førend
ambulancen, idet det ekstra mandskab på skadestedet i den tidligere akutte fase potentielt kan
have behandlingsmæssig værdi.
Nødbehandlerenheder
I områder, hvor responstiden for ambulancer og/eller akutbiler erfaringsmæssigt kan overstige 15
minutter har Region Sjælland i samarbejde med de kommunale beredskaber etableret en række
nødbehandlerenheder. For at der er basis for en nødbehandlerenhed bør der som udgangspunkt
være minimum 150-175 udkald på et år, hvilket svarer til 13-15 månedlige udkald.
Præhospitalt Center monitorerer løbende området med henblik på at optimere placering og
anvendelsen af de supplerende præhospitale ressourcer. Ved udgangen af 2012 blev de to enheder i
Asnæs og Snertinge således nedlagt som følge af et lavt aktivitetsniveau, mens der per juli 2013
blev etablering en ordning i Gørlev.
I løbet af 2013 blev nødbehandlerne kald ud i alt 1.470 gange. I gennemsnit svarer det til knap 123
udkald om måneden. Aktiviteten varierer ordningerne imellem. Nødbehandlerenhederne i Rødby
og Sorø har den højeste aktivitet med gennemsnitligt 25 henholdvis 31 udkald per måned.
Nødbehandlerenhederne i Gørlev, Jyllinge, Kirke Hyllinge og Stubbekøbing har alle 16-18 udkald
per måned. Endelig har nødbehandlerenheden i St. Heddinge med gennemnsitligt 6 udkald om
måneden den laveste aktivitet, men det er prioriteret at bibeholde ordningen som følge af områdets
særlige geografiske udfordringer.
Nødbehandlerne aktiveres på alle tidspunkter af døgnet. Knap 20 % af aktiviteten foregår om
natten (00:00-08:00), mens lidt over 40 % foregår indenfor almindelig dagtid (08:00-16:00) og de
resterende knap 40 % foregår i eftermiddags- og aftentimerne (16:00-00:00).
Udkald fordelt på nødbehandlerenhed (2012-2013)
Måned med
Måned med
Gns. aktivitet Gns. aktivitet
laveste
højeste
2012
2013
aktivitet
aktivitet
Asnæs
7
Gørlev
101
11
20
17
Jyllinge
220
8
23
19
18
Kirke Hyllinge
212
12
24
14
18
Rødby
301
14
34
21
25
Snertinge
4
Sorø
370
19
45
33
31
St. Heddinge
72
2
12
7
6
Stubbekøbing
194
7
34
17
16
85
152
15 per enhed
19 per enhed
Udkald i alt
1.470
(juni)
(januar)
121 v. alle
123 v. alle
* Som følge af et lavt aktivitetsniveau, er der i gensidig enighed mellem Præhospitalt Center og de lokale
beredskaber truffet beslutning om, at nødbehandlerenhederne i Asnæs og Snertinge indstilles med udgangen
af forsøgsordningen (2012). Nødbehandlerenheden i Gørlev har været i drift fra juli 2013.
Nødbehandlerenhed *

Aktivitet i
2013 i alt
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1-1-2 akuthjælpere
Ordningerne med 1-1-2 akuthjælpere er placeret på regionens 8 større, ikke landfaste øer, samt i
områder af regionens ydergeografi, hvor responstiden for ambulancetjenesten kan være lang, men
hvor der samtidig er meget få akutte og potentielt livstruende hændelser. Ordningerne er etableret
i samarbejde med lokale frivillige, og det kræver en meget stærk lokal forankring både at etablere
og at vedligeholde ordningerne.
1-1-2 akuthjælperne blev kald ud i alt 115 gange i løbet af 2013. 1-1-2 akuthjælperne i Sjællands
Odde og på Orø har med henholdsvis 39 og 26 udkald klart den højeste aktivitet, mens de på fx
Nekselø endnu ikke har været kaldt ud, og på Sejerø blot har de været aktiveret en gang halvårligt
de sidste to år. 1-1-2 akuthjælperne har dog stor betydning for borgernes tryghed i nærområdet,
også selv de ikke har været kaldt ud/ været kald ud særlig ofte.
De aktiveres på alle tidspunkter af døgnet. 20 % af aktiviteten foregår om natten (00:00-08:00),
40 % af aktiviteten foregår indenfor almindelig dagtid (08:00-16:00) og de resterende 40 % af
aktiviteten foregår i eftermiddags- og aftentimerne (16:00-00:00).
Udkald med patientkontakt fordelt på 1-1-2 akuthjælperordning (2012-2013)
1-1-2 akuthjælperordning Kommune
Antal udkald 2012
Antal udkald 2013
Agersø
Slagelse
12
12
Askø
Lolland
2
11
Fejø
Lolland
15
9
Femø
Lolland
4
2
Nekselø
Kalundborg
0
0
Omø
Slagelse
10
10
Orø
Holbæk
20
26
Sejerø
Kalundborg
2
2
Bisserup
Slagelse
6
4
Bogø
Vordingborg
1
Røsnæs
Kalundborg
1
1
Sjællands Odde
Odsherred
18
39
Udkald i alt
90
115
* Ordningerne med 1-1-2 akuthjælpere i Bisserup, Røsnæs og Sjællands Odde er blevet etableret medio 2012.
Ordningen med 1-1-2 akuthjælpere på Bogø er etableret medio 2013.

Der etableres yderligere to ordninger med 1-1-2 akuthjælpere på Møn i løbet af 2014 (Østmøn og
Vestmøn). De to ordninger forventes at være i drift i løbet af foråret. Præhospitalt Center følger
løbende området for at se om der er andre steder i regionen, hvor de rette vilkår for etablering af en
1-1-2 akuthjælperordning er til stede.

Responstider i forbindelse med akut aktivitet
I forbindelse med det seneste udbud af ambulancetjenesten valgte Region Sjælland at opstille krav
til ambulancernes responstid, frem for at opstille specifikke krav til antallet af ambulancer eller til
placeringen af ambulancerne i basisberedskabet. Da ansvaret for overholdelse af responstiden
ligger hos ambulanceoperatørerne, er det også operatørerne der i det daglige er ansvarlige for at
dimensionere kapaciteten samt disponering af ambulancerne til den enkelte opgave.
Region Sjælland er inddelt i 6 delområder, og kravene i kontrakterne er tilpasset det enkelte
delområdes geografi, infrastruktur og befolkningstæthed. Delområderne følger kommunegrænser.
For den akutte og potentielt livstruende ambulancekørsel i kategori A, er kontrakterne bygget op
omkring servicemål, for andelen af ambulancer der skal være ankommet til skadestedet indenfor 5,
10, 15 og 20 minutter. For den akutte, men mindre hastende ambulancekørsel i kategori B, er
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kontrakterne bygget op omkring servicemål, for andelen af ambulancer der skal være ankommet til
skadestedet indenfor 15, 30, 45 og 60 minutter. Responstid opgøres som den tid der går, fra
opkaldet registres som modtaget i AMK-Vagtcentralen, til ambulancen er fremme på skadestedet.
Implementeringen af sygehusplan og specialeplan med samling af specialer og modtagelse af
akutte patienter, medfører en række udfordringer for den præhospitale indsats, idet kørslen skal
foretages til det relevante behandlingssted, som i en række tilfælde vil være længere væk end
tidligere. Ambulancerne er med andre ord ”ude af drift” i længere tid ad gangen end tidligere –
forstået på den måde, at de ikke kan disponeres til andre opgaver. Samtidig har man i Region
Sjælland kunnet registrere en øgning i den akutte ambulancekørsel. Dette stiller større krav til
ambulanceberedskabet, idet den akutte aktivitet er afhængig af, at situationen afvikles med
nærmeste og eller første ledige ambulance.
Responstid for akut ambulancekørsel i kategori A
I 2013 var den gennemsnitlige responstid på 08:08 minutter for akut ambulancekørsel i kategori A.
Til sammenligning var den gennemsnitlige responstid i 2012 på 07:55 minutter og 8:04 minutter i
2011. For den del af aktiviteten, der potentielt er livstruende for patienten har Region Sjælland
således leveret en stort set uændret service til regionens borgere, i form af en meget flot
ambulanceresponstid. Servicemål og realiserede responstider for akut ambulancekørsel i kategori
A, fremgår af nedenstående oversigt.
Realiserede responstider i 2013 for akut ambulancekørsler i kategori A
Responstid
Mål
Realiseret
Mål
Realiseret
Mål
Realiseret
Mål
Realiseret
Mål
Realiseret
Mål
Realiseret
Realiseret

≤5
30 %
37 %
26 %
30 %
25 %
26 %
35 %
37 %
23 %
25 %
22 %
24 %
29 %

≤10
70 %
77 %
80 %
87 %
62 %
66 %
67 %
71 %
70 %
73 %
56 %
60 %
70%

≤15
90 %
96 %
95 %
99 %
87 %
91 %
90 %
95 %
91 %
93 %
83 %
87 %
92 %

≤20
99 %
100 %
97 %
100 %
95 %
98 %
97 %
99 %
97 %
99 %
94 %
96 %
98 %

>20
1%
0%
3%
0%
5%
2%
3%
1%
3%
1%
6%
4%
2%

Gns. (min.)

Område 1:
Lejre, Roskilde
Område 2:
Greve, Køge, Solrød
Område 3:
Holbæk, Kalundborg, Odsherred
Område 4:
Ringsted, Slagelse, Sorø
Område 5:
Faxe, Næstved, Stevns
Område 6:
Guldborgsund, Lolland, Vordingborg
I alt (2013)
I alt (2012)

Realiseret

30 %

72 %

93 %

99 %

1%

7:55

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

7:10
6:45
8:30
7:34
8:08
9:21
8:08
8:04

Første enhed fremme (borgeroplevet responstid)
I Region Sjælland er der foruden basisberedskabet og ambulancetjenesten indsat en række
avancerede præhospitale ressourcer i form af akutbiler bemandet med paramedicinere og
supplerende præhospitale ressourcer i form af nødbehandlerenheder og 1-1-2 akuthjælpere.
Enhederne er placeret strategisk i regionen, og kaldes ud i forbindelse med hændelser, hvor der
visiteres en akut ambulance i kategori A.
Disse enheder vil i en række tilfælde kunne være på et skadested før ambulancen, og vil om
nødvendigt kunne påbegynde relevant førstehjælp m.v.. Netop derfor er responstiden i forhold til
”første enhed fremme” interessant, idet den hurtige første indsats på skadestedet kan have en
afgørende forskel for det videre forløb.
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Borgeroplevet responstid for hændelser med visiteret ambulance i kategori A (2011-2013)
Responstid 2013
Ambulance
Ambulance, akutbil
Ambulance, akutbil, nødbehandlerenhed

≤5
29 %
30 %
31 %

≤10
70 %
72 %
75 %

≤15
92 %
94 %
95 %

≤20
98 %
99 %
99 %

>20
2%
1%
1%

Gns. (min.)
8:08
7:50
7:38

Responstid 2012
Ambulance
Ambulance, akutbil
Ambulance, akutbil, nødbehandlerenhed

≤5
30 %
31 %
32 %

≤10
72 %
74 %
76 %

≤15
93 %
95 %
95 %

≤20
99 %
99 %
99 %

>20
1%
1%
1%

Gns. (min.)
7:55
7:40
7:26

Responstid 2011
≤5
≤10
≤15
≤20
>20
Gns. (min.)
Ambulance
28 %
71 %
93 %
99 %
1%
8:04
Ambulance, akutbil
29 %
72 %
94 %
99 %
1%
7:51
Ambulance, akutbil, nødbehandlerenhed
29 %
73 %
95 %
99 %
1%
7:49
* Kilde: Driftsopfølgning. Opgjort for perioderne 1. februar til 31. januar. Perioderne følger kontraktåret.
** Nødbehandlerenhederne blev startet op per oktober 2011.

Det fremgår, at indsatsen fra akutbiler og nødbehandlerenheder medvirker til, at forbedre den
responstid som borgerne oplever indenfor såvel 5, 10 som 15 minutter samt den gennemsnitlige
responstid for den mest akutte indsats i regionen.
Responstid for akut ambulancekørsel i kategori B
I 2013 var den gennemsnitlige responstid på 15:02 minutter for akut ambulancekørsel i kategori B.
Responstiden var til sammenligning på 15:07 minutter i 2012 og 14:14 minutter i 2011. Den
gennemsnitlig responstid på de akutte, men ikke livstruende og derfor også mindre hastende
ambulancekørsler, er således blevet forbedre en anelse fra 2012 til 2013 selv om aktiviteten er øget
med ca. 1.000 kørsler. Servicemål og realiserede responstider for akut ambulancekørsel i kategori
B fremgår af nedenstående oversigt.
Realiserede responstider i 2013 for ambulancekørsler i kategori B
Responstid
Mål
Realiseret
Mål
Realiseret
Mål
Realiseret
Mål
Realiseret
Mål
Realiseret
Mål
Realiseret
Realiseret

≤15
65 %
72 %
61 %
78 %
46 %
52 %
56 %
59 %
54 %
59 %
45 %
49 %
60 %

≤30
93 %
97 %
93 %
98 %
88 %
90 %
93 %
93 %
91 %
92 %
83 %
86 %
92 %

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

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

Gns. (min.)

Område 1:
Lejre, Roskilde
Område 2:
Greve, Køge, Solrød
Område 3:
Holbæk, Kalundborg, Odsherred
Område 4:
Ringsted, Slagelse, Sorø
Område 5:
Faxe, Næstved, Stevns
Område 6:
Guldborgsund, Lolland, Vordingborg
I alt (2013)
I alt (2012)

Realiseret

59 %

92 %

99 %

100 %

15:07

I alt (2011)
Realiseret
62 % 94 %
99 % 100 %
* Kilde: Driftsopfølgning. Opgjort for perioden 1. februar til 31. januar. Perioden følger kontraktåret.
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12:01
11:35
16:31
14:29
15:26
17:35
15:02
14:14
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Planlagt liggende og siddende patienttransport
Reglerne for transport til og fra sygehuset er fastsat i lovgivningen. I lovgivningen står der blandt
andet, at kan du selv, skal du selv. Det betyder, at patienterne som hovedregel selv skal sørge for
transport til og fra undersøgelse og behandling. Region Sjælland tilbyder dog transport (eller giver
befordringsgodtgørelse) i en række tilfælde. Det er en sundhedsfaglig vurdering om patienten ikke
kan klare at være passager i offentlig transport eller personbil og derfor har brug for transport.
Reglerne på området er komplicerede men lettere forsimplet gælder det, at regionen tilbyder
transport (eller giver befordringsgodtgørelse), hvis 1) patienten har brug for en ambulance eller et
særligt sygekøretøj, 2) patienten modtager pension efter de sociale pensionslove, 3) afstanden til
eller fra sygehuset, hvor behandlingen efter regionens visitationsretningslinjer kan finde sted,
overstiger 50 km hver vej eller 4) hvis patientens tilstand, ud fra en sundhedsfaglig vurdering,
udelukker befordring med offentlige transportmidler.

Planlagt liggende patienttransport
Når patienterne transporteres med en planlagt liggende kørsel, kan der både være tale om
patienter som har behov for observation og/eller fortsættelse af behandling (kategori C), og for
patienter som ikke har behov for observation eller fortsættelse af behandlingen, men hvor
transporten af forskellige årsager bedst kan foretages liggende (kategori D). I Region Sjælland
foretages begge typer af planlagt liggende patienttransport med en ambulance.
Antallet af planlagte liggende patienttransporter (ambulancekørsel i kategori C og D) har over en
årrække ligget stabilt på 46.000 til 47.000 patienttransporter årligt, og antallet af liggende
patienttransporter er med en stigning på 0,7 % stort set uændret fra 2012 til 2013.
Planlagt liggende patienttransport, Ambulancekørsel Kategori C og D (perioden 2010-2013)
Planlagt patienttransport per
kontraktområde
Område 1:
Lejre, Roskilde
Område 2:
Greve, Køge, Solrød
Område 3:
Holbæk, Kalundborg, Odsherred
Område 4:
Ringsted, Slagelse, Sorø
Område 5:
Faxe, Næstved, Stevns
Område 6:
Guldborgsund, Lolland, Vordingborg

2010

2011

2012

2013

Ændring
2012-2013

6.406

6.861

6.680

6.854

2,6 %

5.314

5.554

5.541

5.715

3,1 %

10.021

9.536

8.482

8.601

1,4 %

6.006

7.031

7.314

7.398

1,1 %

6.155

5.966

6.232

6.042

-3,0 %

7.353

7.078

6.778

6.748

-0,4 %

Udenregional optageadresse

5.360

5.028

4.891

4.864

-0,6 %

Kategori C og D kørsler i alt
Ændring if. t. året før

46.615

47.054
0,9 %

45.918
-2,4 %

46.222
0,7 %

0,7 %

Kategori C kørsler i alt
Ændring if. t. året før

6.788

18.446
171,7 %

29.981
62,5 %

31.856
6,3 %

6,3 %

Kategori D kørsler i alt
39.827
28.608
15.937
14.366
-9,9 %
Ændring if. t. året før
26,0 %
14,3 %
4,8 %
* Kilde: Driftsopfølgning. Opgjort for perioderne 1. februar til 31. januar. Perioderne følger kontraktåret.
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Ambulancekørsel i kategori C er øget betragteligt fra 2010 til 2013, mens ambulancekørsel i
kategori D er reduceret tilsvarende. Fra at have udgjort 15 % af den planlagte liggende
patienttransport, ligger ambulancekørslerne i kategori C nu (relativt) stabilt på ca. 2 ud af 3
kørsler. Der kan dog ses en svag tendens til en fortsat stigning i antallet af kørsler, hvor det
vurderes, at patienten har behov for observation og/eller fortsættelse af behandling.
Udviklingen imellem kørselsformerne kan overvejende henføres til, at opmærksomheden omkring
korrekt registrering af kørselsformen fordelt på kategori C og D, er blevet skærpet i løbet af
foråret/sommeren 2011. Fordelingen imellem kørsler i 2012/2013, er dermed mere retvisende for
de faktiske forhold end tallene for 2010/2011.
Selv om fordelingen imellem kørsler i kategori C og D ikke har den store betydning for beredskabet
i praksis, idet liggende patienttransporter i Region Sjælland altid udføres af en ambulance, kan der
alligevel være behov for at følge udviklingen nærmere. Det skyldes, at kørsler i kategori C skal
foretages af ambulancetjenesten, mens kørsler i kategori D potentielt kan foretages i andre
køretøjer og med en anderledes bemanding, hvis man vælger at organisere området anderledes
fremover.
Den liggende patienttransport kan bestilles og udføres som en såkaldt tidskritisk opgave (fx når en
patient har en behandlingstid, der skal overholdes), eller en såkaldt ikke-tidskritisk opgave (fx
hjemtransport efter endt indlæggelse på sygehus).
Da al liggende patienttransport som nævnt udføres af ambulancer, har det betydning for
beredskabet, hvorvidt en liggende patienttransport er tidskritisk eller ikke-tidskritisk. Knap 60 %
patienttransporterne bestilles som tidskritiske, mens de resterende ca. 40 % er ikke-tidskritiske.
Fordelingen imellem de to transportformer har været stort set uændret i perioden.
Den planlagte liggende transport udgøres af ca. 2/3 transport til og fra behandling mellem
borgerens hjem og sygehuset samt af ca. 1/3 interhospitale transporter.
Ser man på de interhospitale transporter isoleret, er der tale om at ca. 85 % af transporterne
foretages planlagt liggende, mens de resterende ca. 15 % foretages med akut ambulancekørsel.

Siddende patienttransport
Den siddende patienttransport kan foregå på forskellige måder og med forskellige transportmidler.
I Region Sjælland foregår transporten dels med specialindrettede patientbusser eller bil, som kan
være udstyret med lift, trappemaskine eller med specielle hvilesæder afhængig af patientens behov.
Patientbus
Region Sjælland har indgået kontrakt med Ditobus om indsættelse af fire specialindrettede
patientbusser. Busserne benyttes af patienter, der skal til og fra behandling på de primære
samarbejdssygehuse uden for regionen. Der er hovedsageligt tale om patienter, der modtager
specialiseret behandling, som Region Sjælland ikke selv tilbyder, på Odense Universitetssygehus og
Rigshospitalet.
Patientbusserne kører dels mellem Slagelse og Odense Universitetssygehus (1 bus), samt fra
Slagelse over Holbæk til Rigshospitalet (1 bus samt en minibus), og fra Nakskov over Nykøbing
Falster, Rønnede og Køge inden ankomst til Rigshospitalet (2 busser).
I Befordringsservice er der i det daglige et stort fokus på at sikre en så høj udnyttelsesgrad af
patientbusserne som muligt, og hvis borgeren har behov for det, sørger regionen blandt andet for
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transport mellem folkeregisteradressen og patientbusserne. I forhold til 2012 er der endvidere
foretaget den ændring, at der er indsat en af de specialindrettede patientbusser på ruten til og fra
OUH i stedet for mellem Slagelse og Rigshospitalet. Ændringen trådte i kraft i januar 2013 og den
afspejler det stigende samarbejde mellem sygehusene i Region Sjælland og Region Syddanmark.
Til trods herfor kan der registreres en reduktion i anvendelsen af patientbusserne mellem 2013 og
2012. I 2013 foretaget i alt 28.029 transporter med regionens patientbusser. Der er tale om en
reduktion på samlet set 2.500 transporter. Det svarer til en reduktion på 8,2 %. Reduktionen er
ikke udtryk for at der foretages færre planlagte siddende patienttransporter, men derimod udtryk
for et anderledes anvendelsesmønster iblandt de forskellige transportformer.
Patientbusserne har 32 siddepladser, hvoraf 3 sæder er
hvilesæder, og der er plads til to kørestole i bussen. De er
specielindrettet med bl.a. toilet, køkken og lift således, at
gangbesværede og kørestolsbrugere kan benytte bussen.
Bussen har monteret en seng i tilfælde af, at en patient
bliver utilpas under turen. Sengen kan dog ikke benyttes
til transport af liggende patienter. Bussen er også udstyret
med førstehjælpsudstyr og hjertestarter, og den er
bemandet med en social- og sundhedsassistent der har
gennemgået førstehjælpskursus med hjertestarter, så der
kan ydes førstehjælp til patienterne.
Flextrafik og taxakørsel
Den siddende patienttransport foregår hovedsageligt gennem en aftale med Movia Flextrafik som
varetager den siddende patienttransport i tidsrummet 06:00-23:00. Over 99 % af den siddende
patienttransport foregår med Movia Flextrafik. Transporten foregår i almindelige biler, eller i biler
udstyret med lift og eventuelt også trappemaskine, afhængig af patientens behov. I tidsrummet
mellem 23:00-06:00 foregår patienttransporten som almindelig taxakørsel.
I 2013 blev der foretaget ca. 370.000 siddende patienttransporter. Aktivitetsstigningen mellem
2013 og 2012 er på over 9 %, og der er således tale om en markant øgning. Til sammenligning var
aktivitetsstigningen mellem 2012 og 2011 på knap 4 %.
I en lang række tilfælde bliver patienten fulgt til den afdeling, der skal undersøge eller behandle
patienten eller til egen hoveddør. Der er tale om en såkaldt ”servicerejse”, og regionen yder denne
ekstra service for patienterne såfremt de har behovet herfor. Der er dog også tale om en noget
dyrere ydelse, idet chaufføren bruger tid på at følge patienten til afdelingen. Befordringsservice har
derfor et stort fokus på, at det kun er borgere med et reelt behov, som modtager servicen. Det
afspejler sig i at andelen af servicerejser er faldet fra ca. 43 % i 2012 til ca. 38 % i 2013.
Rejserne havde i 2013 en gennemsnitlig længde på 35,9 km. I forhold til 2012 er der tale om en
mindre øgning på gennemsnitligt 0,5 km. Stigningen i rejsernes gennemsnitlige længde hænger
blandt andet sammen med, at patienterne får stadig længere til behandling i forbindelse med
samlingen af en række behandlinger på færre sygehusenheder. Aktiviteten påvirkes således direkte
af Region Sjællands Specialeplan og Sygehusplan.
Befordringsservice og Movia Flextrafik bestræber sig på, at andelen af kørsler, hvor der er
samkørsel af patienter, og andelen af kørsler hvor bilen har en tur umiddelbart før eller efter
kørslen er så stor som muligt. Dette kaldes koordineret kørsel. I 2012 var det tilfældet i 92 % af
kørslerne. I 2013 var dette øget til 93 % af kørslerne. Af hensyn til patienterne er der naturligvis
også et stort fokus på, at omvejskørsel og spildtid minimeres for den enkelte patient.
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Gennemsnitlig rejselængde (km) per patienttransport (2011-2013)
37,0

Gns. rejselængde i km.
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Kilde: Movia Flextrafik

Præhospitalt Center følger løbende op på hvad den siddende patienttransport koster, i form af en
opfølgning på driftsomkostningen per direkte rejseminut. Hermed menes det antal minutter som
en rejse ville have taget, hvis patienten blev transporteret direkte fra A til B uden koordineret
kørsel. Desto lavere denne driftsomkostning er, desto mere effektivt foregår transporterne.
Pris per direkte rejseminut (2011-2013)
9,5

Pris per rejseminut i kr.
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Som det fremgår af oversigten ovenfor, så er driftsomkostningen per direkte rejseminut løbende
blevet reduceret hen over 2011, og man har formået at fastholde det lavere niveau i 2012. I 2013 har
Befordringsservice igen formået at øge effektiviteten og reducere driftsomkostningerne.
Reduktionen i driftsomkostningerne har dog den konsekvens, at omvejskørslen er øget i perioden.
Man kan derfor ikke forvente yderligere reduktion i driftsomkostningerne uden en afledt
konsekvens for den service, som patienterne oplever.
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Hvilende patienttransport
I Region Sjælland arbejdes der endvidere med såkaldte hvilende patienttransporter, som er et
alternativ til den planlagte, liggende – men ikke behandlingskrævende - transport. Det eneste
helbredsmæssige kriterium er, at patienten med støtte kan blive forflyttet fra en kørestol over i et
hvilende sæde. Selve stolen er multijusterbar og elektrisk styret, så patienten under kørslen selv
kan indstille stolen til en behagelig stilling.
Hvilende patienttransport er en
forsøgsordning, og Region Sjælland
har indtil videre ombygget i alt to
biler til formålet.
Bilerne betjener i princippet hele
regionen.
Tilbagemeldingerne fra
patientorganisationer og fra patienter
har været særdeles positive, idet
transportformen opleves som en
markant forbedring i forhold til
alternativet (den liggende kørsel med
ambulance).
I 2012 blev der foretaget i alt 171 hvilende patienttransporter, og antallet faldt i 2013 til 98 kørsler.
Akut siddende kørsel
Den siddende transport foretages som hovedregel i forbindelse med planlagt undersøgelse og
behandling, men personalet i Befordringsservice og på AMK-Vagtcentralen, kan i visse tilfælde
herudover tilbyde en såkaldt ”akut siddende” kørsel. Kørselsformen anvendes i tilfælde, hvor der
henvises akut til undersøgelse eller indlæggelse på sygehus, men hvor der efter en sundhedsfaglig
vurdering ikke er behov for behandling eller overvågning under transporten.
I de fleste tilfælde vil den akut siddende kørsel kunne være fremme indenfor 30 minutter, hvilket
generelt vil være væsentligt hurtigere end en kategori D kørsel med ambulance. Foruden at være
hurtigere fremme end en ambulance, har transportformen den fordel, at den ikke belaster
ambulanceberedskabet.
Der foretages ca. 3.000 akut siddende kørsler årligt. I ca. 80 % af tilfældene er det personalet i
Befordringsservice der sørger for den akut siddende kørsel, når sundhedsfagligt personale ringer
for at bestille en patienttransport. I de resterende ca. 20 % af tilfældene visiteres den akut siddende
kørsel af de sundhedsfaglige visitatorer på AMK-Vagtcentralen.

Servicemål for den siddende patienttransport
Servicemålene for den siddende patienttransport er, at patienterne i 85 % af tilfældene skal være
”afhentet til tiden”, mens patienterne i 95 % af tilfældene skal være ”afleveret til tiden”. 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.
Det fremgår af nedenstående oversigt, at der leveres høj performance i forhold til servicemålet
omkring afhentning til tiden. For hele 2013 var der tale om, at næsten 89 % af alle kørslerne levede
op til servicemålet. Det fremgår også, at der er en god performance omkring servicemålet for
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aflevering til tiden, men at der her fortsat er et forbedringspotentiale, idet ”kun” lidt over 93 %
kørslerne levede op til servicemålet på 95 %. Performance er på begge parametre marginalt lavere
end i 2012.
Det skal dog understreges, at tidspunktet for aflevering altid tager hensyn til, at patienten også skal
fra afsætningsstedet og hen til behandlingsstedet m.v.. Der er således ikke tale om, at patienten
ankommer for sent til undersøgelse eller behandling, i de tilfælde hvor servicemålet for afleveret til
tiden ikke overholdes.
Patienttransport med Movia Flextrafik. Rettidig aflevering og afhentning (2013)
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Kilde: Movia Flextrafik

Ansøgning om og udbetaling af befordringsgodtgørelse
Befordringsservice modtog i 2013 i alt 110.863 ansøgninger om befordringsgodtgørelse. Det er en
stigning på knap ca. 16,5 % i forhold til året før. Ser man på perioden 2010-2013, er der tale om en
stigning i antallet af ansøgninger på lidt over 57 %. Opgøres udviklingen i antal af ansøgninger per
dag, svarer det til en øgning fra 193 ansøgninger i 2010 til 304 ansøgninger i 2013. Hver dag. Årets
365 dage. Tendensen med den kraftige stigning, ser i ud til at fortsætte ind i 2014. Det er således
ikke forventningen, at udviklingen har toppet endnu.

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 udbetalte beløb i befordringsgodtgørelse er ligeledes steget betragteligt. Fra at have udbetalt
26,5 mio. kr. i 2010, blev der i 2013 udbetalt 40,5 mio. kr.. I kroner og ører er der således tale om
en stigning på knap 53 % i perioden.
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I 2013 var der ca. 34.000 patienter, som fik foretaget en udbetaling af befordringsgodtgørelse.
Tallet er på niveau med 2012, men der er tale om en øgning på lige over 12 % i forhold til 2011. I
perioden kan der samtidig der registreres en stigning i det udbetalte beløb per person. Beløbet er
steget fra 939 kr. i 2011 til 1.095 kr. i 2012 og til 1.186 kr. i 2013.
Udvikling i antal af ansøgninger om befordringsgodtgørelse (2010-2013)
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* Kilde: Driftsopfølgning.

Servicemål for udbetaling af befordringsgodtgørelse
Det er målsætningen, at den gennemsnitlige ventetid, fra Befordringsservice modtager en
ansøgning om refusion til der foretages udbetaling ikke overstiger 30 dage.
Udvikling i ventetid på udbetaling af befordringsgodtgørelse (2012-2013)

* Kilde: Driftsopfølgning.
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Medarbejderne i Befordringsservice holder sig næsten konsekvent inden for servicemålets rammer.
I længere perioder leveres faktisk en service, der er betydeligt bedre end det fastsatte servicemål. I
sagsbehandlingen foretages blandt andet kvalitetskontroller for eventuelle billigdage og
pensionsrabatter m.v..

Andel af patienter, der modtager hjælp i forbindelse med befordring
Reglerne for transport til og fra sygehuset og for udbetaling af befordringsgodtgørelse er som
nævnt fastsat i lovgivningen. Samtidig er det sygehuset der ud fra en sundhedsfaglig vurdering
tager stilling til patientens behov for transport i det enkelte tilfælde. Præhospitalt Center har ikke
mulighed for selv at påvirke udviklingen og dermed udgiftsniveauet, men kan konstatere, at
tendenserne med øget efterspørgsel efter centerets ydelser ser ud til at fortsætte også fremover.
Udviklingen i samfundet, hvor der kan registreres en øgning i antallet af regionens borgere som er
berettiget til refusion som følge af den demografiske udvikling, medfører i sig selv, at man kan
forvente en fortsat øgning. Fx øges antallet af folkepensionister.
Udviklingen på sygehusområdet medfører også, at man kan forvente en fortsat øgning. Dels på
grund af den øgede produktivitet, hvor stadig flere modtager behandling, og dels på grund af en
øgning i antallet af regionens borgere, som er berettiget til refusion, som følge af at de får længere
til sygehusbehandling i takt med gennemførelse af regionens speciale- og sygehusplan.
Samtidig har Præhospitalt Center erfaret, at der er en stor andel af regionens borgere, som i
henhold til reglerne på området har ret til enten befordringsgodtgørelse eller befordring, men som
af den ene eller den anden grund ikke har haft rettet henvendelse til Præhospitalt Center herom.
En undersøgelse af de af regionens borgere som er blevet behandlet på Odense Universitetshospital
i perioden februar 2010 til juli 2013 viser, at der er op imod 1/3 af patienterne, som aldrig er i
berøring med Præhospitalt Center i løbet af deres behandlingsforløb. De er ikke blevet kørt til eller
fra behandling med ambulance, patientbus eller Flextrafik, og de har heller ikke fået udbetalt
befordringsgodtgørelse i perioden. Patienterne har med andre ord klaret befordringsdelen selv2.
Størstedelen af disse patienter vil have ret til enten at blive befordret eller til udbetaling af
befordringsgodtgørelse. Hvorfor de ikke har valgt det, vides ikke, men hvis mønsteret fremover
ændrer sig således, at en større andel af patienterne benytter denne ret, vil det kunne aflæses
direkte i form af flere patienttransporter og en stigning i udbetalinger af befordringsgodtgørelse.

Transport af patienter til behandling i udlandet
I enkeltstående tilfælde skal regionerne ifølge lovgivningen betale for patientens transport til og fra
behandling i udlandet samt for opholdet under behandlingen. Der er som hovedregel tale om
tilfælde, hvor Sundhedsstyrelsen forinden har godkendt behandlingstilbuddet. Der er typisk tale
om kritisk syge patienter, der godkendes til forløb med anerkendte behandlinger som slet ikke
foretages i Danmark eller eksperimentel behandling.
I disse helt særlige tilfælde arrangerer Befordringsservice efter aftale med patienten rejse og ophold
til patienten samt én ledsager. I 2013 var der i alt 14 af sådanne forløb.

Enkelte patienter i analysen vil have valgt Odense Universitets efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg,
hvilket kan betyde at de ikke har ret til befordringsgodtgørelse. I henhold til reglerne kan man ansøge om
befordringsgodtgørelse i op til tre år efter, transporten er foretaget. Nogle patienter kan således endnu nå at
indsende ansøgning om udbetaling af befordringsgodtgørelse.
2
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Herudover arrangerer Befordringsservice hjemtransport for især nordiske statsborgere, i henhold
til den Nordiske Konvention, som efter behandling på et af regionens sygehuse, har behov for
transporthjælp retur til hjemlandet.
Eksempel på en behandling i udlandet
En patient har – efter et alvorligt trafikuheld - fået stomi, og da vedkommende ikke kan klare sig selv i
hjemmet er der bevilliget kommunal døgnpleje. Der er ikke nogen behandlingsmæssige tilbud i Danmark,
men der er eksperter på området i London, og Rigshospitalet ansøger derfor Sundhedsstyrelsen om
godkendelse af undersøgelse og eventuel operation. Sundhedsstyrelsen vælger at indstille patienten til
behandling og Præhospitalt Center arrangerer derfor transport og ophold for patienten og én ledsager. To
måneder efter Sundhedsstyrelsen har givet sit forhåndstilsagn, er patienten opereret og forløbet afsluttes. I
dag klarer patienten sig uden hjemmepleje.

Telefoniske henvendelser vedrørende transport og befordring
Befordringsservice behandlede i løbet af 2013 ca. 275.500 telefoniske henvendelser fra
sundhedsfagligt personale og borgere vedrørende bestilling af patientbefordring og/eller med
spørgsmål omkring befordringsgodtgørelse og refusion af udgifter til transport. I forhold til 2012 er
der tale om en reduktion på samlet set 4,2 %.
Der er stor forskel på udviklingen afhængig af om henvendelserne kommer fra sundhedspersonale
eller borgere.
Opkald til Befordringsservice vedrørende bestilling af patientbefordring/refusion (2011-2013)
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* Kilde: AVAYA (telefonsystem)

Henvendelser fra sundhedspersonale
Opkaldene fra sundhedspersonale indeholder opkald fra sundhedsfagligt personale fra fx sygehuse
og almen praksis vedrørende bestilling både ambulancekørsel i kategori C og D og siddende
patienttransport. Det er alene sundhedsfagligt personale, der kan rekvirere patienttransport med
ambulance. Ydermere indeholder opkaldene henvendelser omkring aflysning og ændring af kørsler
til og fra undersøgelse og behandling, henvendelser hvis kørslen er forsinket samt opkald
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vedrørende bestilling af kørsel med prøver (såkaldt pakkekørsel) og forespørgsler til reglerne på
området m.v..
I 2013 besvarede Befordringsservice ca. 121.500 telefoniske henvendelser fra sundhedspersonale.
Der er tale om en markant udvikling på ca. 25.000 opkald, svarende til en reduktion på 17,2 % i
forhold til 2012.
Servicemålet på området er, at 85 % af opkaldene skulle være besvaret indenfor 3 minutter. I 2013
leverede Befordringsservice en målopfyldelsesgrad på 84 %, hvilket er en forbedring i forhold til
målopfyldelsesgraden fra 2012 på 79,4 % (i 2012 var servicemålet 80 %).
Det er ikke alle henvendelser fra det sundhedsfaglige personale på sygehusene som behøver at blive
foretaget telefonisk. I visse tilfælde er der elektroniske redskaber, som kan anvendes til særligt de
ukomplicerede sager. I 2013 har Præhospitalt Center afviklet et projekt om øget anvendelse af et
såkaldt ”returmodul”, hvor sygehuspersonalet hurtigt og nemt selv kan bestille hjemtransport
elektronisk. Projektets gennemførelse har haft direkte betydning for såvel antallet af telefoniske
henvendelser fra det sundhedsfaglige personale, som for den service de oplever i forbindelse med
henvendelsen i form af kortere ventetid og færre tilfælde, hvor opkaldet ikke besvares inden det
sundhedsfaglige personale opgiver at komme igennem (på det pågældende tidspunkt). Andelen af
såkaldte ”tabte kald” er reduceret fra at have været på ca. 6,5 % i 2011 og 2012 til ca. 3,5 % i 2013.
Henvendelser fra borgere
Opkaldene fra borgere indeholder opkald vedrørende bestilling af patienttransport samt diverse
forespørgsler vedrørende befordringsgodtgørelse. Størstedelen af opkaldene – ca. 93,5 % - vedrører
patienttransport. Andelen er øget i forhold til både 2012 (92,2 %) og 2011 (91,3 %).
I 2013 besvarede Befordringsservice næsten 154.000 telefoniske henvendelser fra borgere. Der er
tale om en markant stigning i forhold til både 2012 og 2011 på ca. 13.000 opkald. Det svarer til en
stigning på 9,3 % i forhold til 2012.
Servicemålet på området er, at 85 % af opkaldene skal være besvaret indenfor 5 minutter. Der er
tale om en skærpelse af servicemålet i forhold til 2012, hvor kravet var på 80 % opfyldelse. I 2013
leverede Befordringsservice en målopfyldelsesgrad på 81,2 %, og der skal således ydes en fortsat
indsats for at der leves op til de skærpede forventninger til servicegraden. Den realiserede
målopfyldelsesgrad er dog på niveau med den service, Befordringsservice leverede i 2012 og en
anelse bedre end niveauet for 2011. På trods heraf kan der registreres en øgning i andelen af
tilfælde, hvor opkaldet ikke besvares inden borgeren opgiver at komme igennem (på det
pågældende tidspunkt). Andelen af såkaldte ”tabte kald” er øget fra at have været på ca. 9,8 % i
2011 og 11,2 % i 2012 til at være på 13,9 % i 2013. Det ser såedes ud til, at borgernes grænse for
køtiden i telefonen er for nedadgående. På den baggrund vil der i 2014 blive arbejdet med at
optimere speaket på telefonen, så borgerne fx får at vide, at den gennemsnitlige ventetid lige nu er
på 2 minutter, frem for blot at få en besked om, hvilket nummer de er i køen.
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Kvalitet
Præhospitalt Center har stort fokus på at sikre, at kvalitetsudvikling er integreret i de daglige
rutiner på alle niveauer for det præhospitale område. Det er et fælles ansvar for alle ledere og
medarbejdere at sikre kvalitet i de enkelte opgaver. Initiativerne på området er midler til at
konstatere om der har været kvalitetssvigt i organisationen og hos ambulanceoperatørerne således
at der kan blive taget initiativer til foranstaltninger, der imødegår disse svigt fremadrettet.

Akkreditering og Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er et fælles kvalitetsudviklingssystem for hele det danske
sundhedsvæsen. På det præhospitale område omfatter DDKM patientens forløb fra henvendelsen
modtages på AMK-Vagtcentralen til at patienten enten er afsluttet eller overdraget til næste led i
behandlingssystemet. Det vil som oftest være sygehuset.
DDKM på det præhospitale område står centralt i arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten i de
ydelser, som Region Sjælland leverer. Formålet med DDKM er, at:
• fremme kvaliteten af patientforløb
• fremme udviklingen af den kliniske, organisatoriske og patientoplevede kvalitet
• synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet
DDKM er udviklet med henblik på at skabe læring og kvalitetsudvikling gennem løbende vurdering
af organisationernes resultater. For det præhospitale område er der tale om en ny og forbedret
måde at arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling på. Udviklingen afspejler blandt andet,
at det præhospitale område har udviklet sig fra primært at være en ”transportorganisation” til at
være en organisation, der leverer en sundhedsfaglig præhospital ydelse af høj kvalitet.
Præhospitalt Center og ambulanceoperatørerne har igennem 2012 arbejdet intenst med at
implementere den første version af DDKM. Efter fokuseret resurvey i marts 2013 opnåede det
præhospitale område i Region Sjælland status som akkrediteret. Akkrediteringen er gældende
frem til udgangen af 2015, hvor organisationerne skal akkrediteres på ny.
I foråret 2014 får det præhospitale område i Region Sjælland igen besøg af de eksterne surveyers
fra IKAS til et såkaldt midtvejsbesøg. Formålet hermed er at understøtte organisationernes fokus
på udvalgte elementer af den kontinuerte kvalitetsudvikling i forhold til arbejdet med DDKM, samt
at afdække om, organisationen fortsat er i god udvikling i forhold til kvalitetsarbejdet.
Intern survey
Det er besluttet at gennemføre intern survey af akkrediteringsstandarderne halvårligt. Den interne
survey foretages af et særligt uddannet korps af surveyors fra dels ambulanceoperatørerne og dels
Præhospitalt Center. Det overordnede formål er at medvirke til at sikre et kontinuerligt fokus på
kvalitetsudviklingen indenfor det præhospitale område, herunder at
• styrke implementeringen af DDKM ved systematisk at undersøge, hvorvidt de enkelte
enheder opfylder kravene i de enkelte akkrediteringsstandarder
• sikre gensidig læring, heruder kendskab til særlig god praksis og erfaringsudveksling, samt
afdækning af fælles indsatsområder
• give viden til brug for selvevaluering af akkrediteringsstandarderne, og
• medvirke til at skabe bevidsthed omkring hvilke tiltag, der skal være på plads inden ekstern
survey
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Der foretages en struktureret opfølgning på den gennemførte surveyrunde. Dels udarbejdes en
lokal rapport for hvert sted, der er foretaget survey. Dette giver ledelsen lokalt mulighed for at følge
op på de læringspunkter, som den interne survey har identificeret. Dels udarbejdes en samlet
rapport, som også 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.
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) på det præhospitale område
DDKM for det præhospitale område indeholder i alt 53 akkrediteringsstandarder indenfor 20 forskellige
temaer. Standarderne kan relateres til hovedområderne: Generelle patientforløb, sygdomsspecifikke
patientforløb og organisatoriske aktiviteter. Akkrediteringsstandarderne omhandler alle former for
patienttransporter, hvor der sker en overvågning eller behandling, uanset hvem der udfører behandlingen.
De omhandler endvidere alle behandlingsformer i indsatsområdetydet af ambulancepersonale, læger og
sygeplejersker. Desuden er der udviklet standarder for de tilfælde, hvor den præhospitale indsats afsluttes
på stedet.
For hver standard er der udarbejdet et eller flere retningsgivende dokumenter. De retningsgivende
dokumenter beskriver kvalitetskrav, som bør kendes og anvendes af alle der deltager i opgaver på området.
Arbejdet hermed er centreret i en kvalitetsorganisation i Præhospitalt Center og ambulanceoperatørerne.
Akkreditering foretages af det uafhængige Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)
og gennemføres som én survey omfattende ambulanceoperatører samt regionens egne aktiviteter, herunder
AMK-Vagtcentralen. Akkrediteringsstatus tildeles herefter til hver ambulanceoperatør og til regionen som
helhed. Akkreditering af regionens præhospitale organisation forudsætter, at samtlige ambulanceoperatører
akkrediteres.
Ved tildeling af akkrediteringsstatus vurderes regionen på:
• om den regionale organisation opfylder kravene i de organisatoriske akkrediteringsstandarder
• om der i det regionale præhospitalssystem som helhed er en systematisk tilgang til
kvalitetsudvikling
• fund i relation til de øvrige standarder, som vedrører opgaver, som regionen direkte har ansvaret for
at løse i henhold til den pågældende regions konkrete opgavefordeling, som den er fastlagt i
kontrakter og aftaler
• kvaliteten i det regionale præhospitalssystem som helhed: Kravet er her, at regionen opfylder de
ovenfor nævnte krav, som direkte vedrører regionen, og at alle ambulanceoperatører mindst opnår
status som ”akkrediteret med bemærkninger”
Ved tildeling af akkrediteringsstatus vurderes ambulanceoperatørerne vurderes på:
• om operatørens organisation opfylder kravene i de organisatoriske akkrediteringsstandarder
• fund i relation til de øvrige standarder, som vedrører opgaver, som operatøren direkte har ansvaret
for at løse i henhold den pågældende regions konkrete opgavefordeling, som den er fastlagt i
kontrakter og aftaler
Organisationen tildeles status som ”akkrediteret”, når den har demonstreret evnen til at sikre kvaliteten
på de områder, der omfattes af DDKM. Det er tilfældet, hvis akkrediteringsstandarderne i alt væsentlighed
er opfyldte, og eventuelle mangler i opfyldelsen ud fra en helhedsvurdering må anses for mindre væsentlige.
Dette vil være tilfældet, hvis manglerne ikke fører til krav om opfølgning.
Kilde: Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)

Konceptet med surveyrunder som går på tværs af organisationerne er implementeret medio 2013.
Den tværorganisatoriske surveyrunde der er gennemført i 2013 har ikke identificeret alarmerende,
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fælles tendenser i de samlede fund, men surveyorne har identificeret problemstillinger, hvor der
har vist sig at være behov for en lokal indsats. Problemstillingerne vedrører blandt andet fund af:
•

at akkrediteringsstandarderne ikke er tilstrækkelig implementeret alle steder i
organisationerne

•

at personalet nogle steder er usikre i anvendelse af dokumenthåndteringssystemet

•

en lokal praksis hvor begrebet ”delvist informeret samtykke” er anvendt i forbindelse med
dokumentation af indhentning af patientens informerede samtykke inden behandling

Intern audit: Patientjournaler
Der foretages halvårlige audit på kvaliteten af journalføringen hos de præhospitale ressourcer,
samt på kvaliteten af den sundhedsfaglige visitation.
Audit på patientjournaler er en status på det præhospitale mandskabs omhyggelighed i forhold til
dokumentationen af den indsats de yder. Auditeringen på patientjournaler giver i sig selv ikke en
indikation på kvaliteten af den sundhedsfaglige indsats.
Auditeringen af AMK-lægernes journaler viste i 2012, at instruksen for journalføring for aktiviteten
med akutlægebilen og den telemedicinske indsats ikke blev fulgt i tilfredsstillende omfang.
Præhospitalt Center har haft stort fokus på at forbedre dokumentationen i journalerne i 2013, og
området er fulgt meget tæt i 2013 – også tættere end påkrævet jf. DDKM standarderne. For så vidt
angår dokumentationen af den telemedicinske indsats er der udviklet en særlig journal, der
fokuserer på den telemedicinske indsats. Journalen er ad flere omgange justeret og forbedret.
Journalføringen er blevet forbedret mærkbart på dette område i løbet af 2013. Udviklingen på
området følges i 2014 i henhold til retningslinjerne i DDKM. For så vidt angår dokumentationen af
indsatsen med akutlægebilen viser de gennemførte journalaudits, at det store fokus på området
ikke har affødt de forventede og påkrævede forbedringer. Eksempelvis er der fortsat udfordringer
omkring dokumentation af ”hvem patienten er overdraget til”. Forholdet er defineret som en
patientsikkerhedskritisk standard i DDKM. Udviklingen på området følges igen i 2014 tættere end
retningslinjerne i DDKM foreskriver.
Auditeringen af patientjournalerne ved ambulancetjenesten (ambulanceoperatørerne og regionens
driftede akutbil) viser samlet en fremgang i 2013 i forhold til journaldokumentationen i 2012. Der
er dog fortsat plads til forbedringer. Præhospitalt Center og ambulanceoperatørerne har i
fællesskab udpeget indsatsområder, hvor der udarbejdes særlige lokale handleplaner. Eksempelvis
er der også her fortsat udfordringer omkring dokumentation af ”hvem patienten er overdraget til”,
ligesom der mangler dokumentation for vurdering af vitale parametre ved afslutning af kontakten
præhospitalt. Udviklingen på området følges fremadrettet i henhold til retningslinjerne i DDKM.
Foruden disse store auditeringer, har den enkelte operatør en række kvalitetssikringsprocesser
etableret i egen organisation.
Intern audit: Sundhedsfaglig visitation
Auditeringen af opkald til den sundhedsfaglige visitation viste i 2012 og første halvdel af 2013 en
høj opfyldelsesgrad og overholdelse af regionens retningslinjer. Auditeringen blev foretaget på
hændelser, som dels var udvalgt med henblik på at drøfte særlige temaer (fx børn eller hjertestop),
samt samtaler som enten var forløbet særligt godt eller som havde været særligt vanskelige. De blev
dels udvalgt af afdelingssygeplejersken, og dels af den enkelte sundhedsfaglige visitator med
henblik på læring og den enkelte sundhedsfaglige visitators personlige udvikling.

55

I forbindelse med auditeringen af den sundhedsfaglige visitation i andet halvår 2013, er processen
for udvælgelse af patientforløb ændret til randomiseret udtræk. Den metodologiske ændring for
udvælgelse af forløb, som underlægges audit har medført, at det er blevet tydeliggjort, at regionens
retningslinjer for den sundhedsfaglige visitation ikke efterleves i det omfang, som første
auditeringer indikerede. Eksempelvis viste auditeringen, at det i ca. 1/3 af tilfældene ikke blev
afklaret om opgaven manglede en præcis adresseangivelse (fx etage) og i ca. 40 % af tilfældene blev
det ikke afklaret om patienten er kendt med andre sygdomme, relevant for hændelsen. Udviklingen
på området følges fremadrettet i henhold til retningslinjerne i DDKM, og der igangsættes en række
forskellige ledelsesmæssige initiativer som skal forbedre efterlevelsen af regionens retningslinjer.
Samlet set har den ændrede metodetilgang medført, at regionens egenkontrol på området er blevet
væsentligt forbedret.

Kvalitetsbesøg
Præhospitalt Center gennemfører årligt et såkaldt ”kvalitetsbesøg” i hvert kontraktområde, samt
ved akutlægebilen og den akutbil som regionen selv drifter. Der foretages årligt i alt 8
kvalitetsbesøg. De omfatter observation af en lang række forhold, herunder klagesagsbehandling,
uddannelse, rengøring og udstyrsvedligeholdelse m.v..
Kvalitetsbesøgene i 2013 har blandt andet givet anledning til en nærmere drøftelse af rammerne
omkring debriefing i forbindelse med særligt alvorlige hændelser – fx døde eller svært
tilskadekomne børn. Specifikt overvejes det at afholde debriefingen på tværs af sektorer, så de
foretages med deltagelse af det personale, der var involveret i forløbet fra både
ambulanceorganisation og fra sygehus. I forbindelse med et andet kvalitetsbesøg blev der
observeret en defibrillator, hvor tidspunkt for service ved en fejl var overskredet. Hvis udstyret ikke
virker når det skal anvendes, kan det medføre en alvorlig utilsigtet hændelse, og derfor er det
essentielt at vedligeholdelsesplanen efterleves. I det konkrete tilfælde virkede udstyret dog
upåklageligt.

Patientsikkerhedsrunder
Præhospitalt Center har igangsat et pilotprojekt med at gennemføre ”patientsikkerhedsrunder” i
det præhospitale område. Hensigten er at understøtte den samlede præhospitale kvalitetsudvikling
og integrere denne med patientsikkerhedstankegangen. Det organisatoriske forarbejde blev
foretaget ultimo 2013. De første patientsikkerhedsrunder gennemføres primo 2014.
Konceptet er kendt fra det somatiske område, og det er udviklet for at fremme og fastholde en
proaktiv patientsikkerhedskultur. 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. Den gennemføres i samarbejde med frontlinjepersonalet.

Utilsigtede hændelser
Rapportering og behandling af utilsigtede hændelser er formaliseret i Sundhedsloven, og har siden
september 2010 også været gældende for 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 omkring det der kan undgås med henblik på at forebygge gentagelser.
Det er personalet selv der rapporterer utilsigtede hændelser, som de enten selv er involveret i eller
observerer hos andre. Præhospitalt Center arbejder proaktivt for at få personalet til at rapportere
relevante utilsigtede hændelser. Systemet er ikke-sanktionerende, hvorved personalet trygt kan
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rapportere de utilsigtede hændelser der kan være med til at forebygge fejl, ved målrettede
systemændringer.
På det præhospitale område blev der i alt afsluttet 128 sager med utilsigtede hændelser i 2013 (129
utilsigtede hændelser blev rapporteret). Der kan registreres en reduktion i forhold til 2012, hvor
der blev afsluttet 188 sager (171 utilsigtede hændelser blev rapporteret). Dette indikerer, at
personalets fokus på at huske at anvende systemet til indberetning af utilsigtede hændelser er
blegnet lidt. Præhospitalt Center og ambulanceoperatørerne har i efteråret 2013 derfor haft et
særligt fokus på at gøre opmærksom på systemet og vigtigheden af at alle relevante hændelser
rapporteres.
Ved ”utilsigtede hændelser” forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes
patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende.
Udredning og opfølgning kan have karakter af:
• En hændelsesanalyse: Gennemføres ved mindre komplekse hændelser uden personskade eller med
mild eller moderat grad af skade. Analyseteamet i Præhospitalt Center kan suppleres med særlig
ekspertise ad hoc. Hændelsesanalyser kan munde ud i, at hændelsen visiteres til en dyberegående
årsagsanalyse.
• En årsagsanalyse: Gennemføres ved alvorlige utilsigtede hændelser af et team af relevante
personer, som foretager en dybtgående analyse af den eller de årsager, der førte til den/de
konstaterede kvalitetsbrist. På grundlag af årsagsanalysen udarbejdes en handlingsplan – inkl.
efterfølgende monitorering af effekten af den valgte intervention.
• En kerneårsagsanalyse: Gennemføres hvis der er sket eller kunne være sket en alvorlig utilsigtet
hændelse med permanente skader, som kræver indlæggelse eller behandling hos praktiserende læge
eller øget behandlings/plejeindsats for indlagte patienter. Et analyseteam på max. 8-10 personer
nedsættes ad hoc, omfattende en leder, relevante frontlinjepersoner og en riskmanager.
Alle tre typer analyser kan gennemføres ”aggregeret”, dvs. at hyppigt forekommende utilsigtede hændelser
af samme karakter behandles samlet, hvor det forventes, at der kan være et læringspotentiale ved at betragte
hændelserne tematisk.

Alle hændelser klassificeres i henhold til WHO klassifikationer. De hyppigste WHO klassifikationer
vedrører administrative processer (fx kørselsvejledning, der er revideret flere gange i løbet af
2012), individ-team organisering (fx når den udførende sundhedsperson ikke har fulgt de givne
rekommandationer, eksempelvis kørselsvejledningen) og kommunikation/ dokumentation (fx
utilstrækkelige oplysninger til personalet i ambulancen omkring særlige forhold på skadestedet).
Alle utilsigtede hændelser vurderes og scores med henblik på at angive hændelsens alvorlighed. Det
er vurderet, at størstedelen af de afsluttede utilsigtede hændelser ikke havde indflydelse på det
samlede præhospitale patientforløb. 3 % er vurderet som alvorlige, hvilket indikerer, at det ikke
kan udelukkes, at der er sket en forværring i patientens samlede kliniske tilstand, udløst af den/de
sundhedsfaglige præhospitale interventioner/tilbudte kompetencer og/eller sundhedsfaglige
beslutninger. Det er en reduktion i forhold til 2012, hvor andelen var på 9 %.
Der er ikke modtaget hændelser i 2013, som er vurderet som dødelige, udløst af de anvendte
kompetencer og/eller sundhedsfaglige beslutninger.
Præhospitalt Center deltog sammen med ambulanceoperatør i 2 tværsektorielle analyser ultimo
2012, som begge blev afsluttet primo 2013. I 2013 er der herudover udført to hændelsesanalyser
internt i det præhospitale system, og repræsentanter fra det præhospitale område har endvidere
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deltaget ved 2 tværsektorielle kerneårsagsanalyser. Alle er udført i et tværorganisatorisk
samarbejde.
Afsluttede utilsigtede hændelser fordelt på WHO klassifikation (2012-2013)
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* Kilde: Årsrapport, Patientsikkerhed 2013. Hændelser klassificeres med minimum én WHO klassifikation.
Det vil sige, at en enkelt hændelse godt kan være registreret med to eller flere WHO klassifikationer.

Læringen på baggrund af disse analyser – og indberetningerne i øvrigt – har blandet andet været:
•

Opfølgning på sundhedsfaglige visitatorers spørgeteknik med henblik på at sikre sufficient
afdækning hver gang (opfølgning i intern auditering af sundhedsfaglig visitation).

•

Ændret procedure for modtagelse af patienter indbragt med hjertestop, således at en portør
står klar og sikrer umiddelbar adgang til elevator (praksis ændret på sygehus).

•

Fortsat fokus på, at alle samarbejdspartnere kender og anvender Sikker Kommunikation
(blandt andet implementering af ISBAR og closed loop både i ambulancetjenesten og på
AMK-Vagtcentralen samt afholdelse af temadag med emnet som omdrejningspunkt).

•

Fokus på sikker identifikation af lægemidler hver gang de håndteres manuelt, fx når en
ambulance genopfyldes fra et ambulancemedicindepot (OBS meddelelse udsendt).

Eksempler på anonymiserede cases fra rapporterede utilsigtede hændelser:
Case 1: ”En smittefarlig patient skal transporteres fra sygehus 1 til sygehus 2. Redderne som skal
transportere patienten modtager ikke meddelelse om, at der er tale om en smittefarlig patient. Oplysningen
er enten ikke videregivet i forbindelse med bestilling eller disponering af transporten”.
Case 2:”En ambulance sendes til et navngivent etablissement i Region Sjælland. Ved ankomst til adressen
er der ikke nogen patient. Dette skyldes, at etablissementet har en ’navnefælle’ i en anden region. Der er ikke
foretaget tilstrækkelig adressevalidering ved primærkontakten”.
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Klager
I 2013 har Region Sjælland modtaget i alt 193 klager indenfor det samlede virksomhedsområde.
Der kan registreres en markant øgning i forhold til 2012, hvor det samlede antal klager var 103. En
del af stigningen kan henføres til, at der i 2012 er strammet op omkring processerne for
registrering og håndtering af klagesager. Alene på den baggrund forventedes der en stigning i 2013.
Den forbedrede registrering af klagesagerne kan dog i sig selv ikke forklare den samlede stigning i
antallet af registrerede klager. Der er således tale om en reel stigning i antallet af klagesager.
Udviklingen monitoreres nøje af Præhospitalt Center, og området indgår som et fast element i den
løbende dialog mellem centeret og de forskellige operatører. Det skal dog understreges, at den
samlede andel af klager i forhold til virksomhedsområdets samlede produktion blot er på 0,02 %.
Andelen fordelt på område fremgår af oversigten nedenfor.
Oversigt over klageandel af det samlede antal ydelser (2012)
Område *
Antal klager
Andel af ydelser på området, der klages over
AMK-Vagtcentralen
18
0,03 % af alle opkald til 1-1-2
Ambulancetjenesten
33
0,03 % af alle ambulancekørsler
Planlagt siddende
110
0,03 % af alle planlagt siddende transporter
Befordringsservice
29
0,01 % af alle henvendelser til Befordringsservice
Befordringsgodtgørelse
22
0,02 % af alle ansøgninger om befordringsgodtgørelse
* Kilde: Administrativ registrering af klagesager. Én klage kan vedrøre mere end et område.

Præhospitalt Center modtager en række forskellige typer klager:
•

Administrative klager indeholder klager vedrørende befordring, befordringsgodtgørelse og
hjemtransport af døde.

•

Serviceklager indeholder klager over adfærd (fx sprog), ventetider, responstider, rengøring
og renholdelse af materiel og uniform, afhentning, afsætning m.m.. Der er tale om forhold
hos ambulanceoperatørerne og Movia Flextrafik.

•

Sundhedsfaglige klager indeholder klager vedrørende fx undersøgelse, behandling,
fastlæggelse af diagnose, pleje, tavshedspligt m.m..

•

Klager til patientombuddet indeholder klager over den sundhedsfaglige behandling, som
ikke er rettet mod konkrete sundhedspersoner, men over forløb, ventetider, information
m.v..

•

Klager til patientombuddet vedrørende befordringsgodtgørelse indeholder klager over
afgørelse omkring befordringsgodtgørelse, som stiles til Patientombuddet. Størstedelen af
dialogen omkring udbetaling af befordringsgodtgørelse foregår mellem Befordringsservice
og den enkelte borger uden involvering af Patientombuddet.

•

Klager over Akuttelefonen indeholder klager over adfærd (fx sprog) og den visitation, som
den visiterende sygeplejerske foretager3.

Klagerne undersøges og besvares af Præhospitalt Center. Der indhentes redegørelse fra den/dem,
der klages over ved serviceklager og sundhedsfaglige klager. Ved sidstnævnte tilbydes klager en
Området er overdraget til Præhospitalt Center medio 2013 i den forstand, at Præhospitalt Center skal sikre,
at der bliver foretaget relevant klagesagsbehandling af indkomne klager. Præhospitalt Center har herudover
ikke noget med selve den daglige drift eller ledelse af Akuttelefonen at gøre.

3
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dialogsamtale, der ofte kan ”løse konflikten”. Hvis klager ikke ønsker dialog, videresender
Præhospitalt Center klagen automatisk til Patientombuddet. Patienten kan også vælge at klage
direkte til Patientombuddet. I disse tilfælde tilbydes klager ligeledes en dialogsamtale, og hvis
klager efter denne samtale ikke ønsker at gå videre med sagen, foretages der ikke yderligere fra
Patientombuddets side. Ønsker klager ikke en dialogsamtale, eller ønsker klager efter
dialogsamtale at fastholde klagen, træffer Patientombuddet afgørelse i sagen.
Præhospitalt Center har indtil videre ikke modtaget afgørelser fra Patientombuddet, som har givet
medhold til klager over den sundhedsfaglige behandling.
Statistik over klager fordelt på type (2012-2013)
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* Kilde: Administrativ registrering af klagesager.
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Patientombud:
befordringsgodsgørelse

Akuttelefonen

Uddannelse
Præhospitalt Center har en række forpligtigelser relateret til uddannelse af det præhospitale
personale.

Uddannelse af ambulancebehandlere
Uddannelserne til ambulanceredder (assistent, behandler og paramediciner) er reguleret i
bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt
uddannelse af ambulancepersonale m.v. nr. 1150 af 09/12/2011.
Præhospitalt Center sørger for planlægning af den
sygehuspraktik, som ambulanceredderne skal
igennem i forbindelse med deres uddannelse til
ambulanceassistent (hvor sygehuspraktikken er 2 x
5 uger), ambulancebehandler (hvor
sygehuspraktikken er 1 x 3 dage) eller
paramediciner (hvor sygehuspraktikken er 2 x 3
dage). Herudover sørger Præhospitalt Center for
den 6 dages praktik i akutbil og på AMKVagtcentralen som paramedicinerne under
uddannelse skal igennem.
På årsplan er der tale om 50 til 100 praktikforløb.
Antallet varierer og afhænger af, hvor mange nye
reddere, ambulanceoperatørerne har behov for at få
uddannet.
De færdiguddannede paramedicinere skal i henhold
til bekendtgørelsen årligt gennemføre
vedligeholdelsesuddannelse på 5 kursusdage. Heraf
er det Præhospitalt Center, som har ansvaret for 4 af
uddannelsesdagene, mens den sidste dag foregår
hos egen ambulanceoperatør.
I Region Sjælland har man endvidere besluttet at tildele paramedicinerne særlige kompetencer,
som kan bringes i anvendelse i den akutte præhospitale indsats. Der er tale om Intra Ossøs
kanylering (IO kanylering) som kan anvendes til intravenøs medicinering særligt i forbindelse med
hjertestop, samt Larynxmaske der kan anvendes som et hjælperedskab til at holde luftveje fri.
Begge kompetencer erhverves efter 2 undervisningsdage, som Præhospitalt Center arrangerer samt
2 praktikdage på sygehus, som Præhospitalt Center planlægger.
Der er i dag ca. 140 paramedicinere i Region Sjælland. Det er en øgning på ca. 16 % i forhold til
antallet i 2012. Stigningen kan henføres en målrettet satsning på området, hvor der er indsat
yderligere paramedicinerbemandede ambulancerberedskaber.

Uddannelse af AMK-læger
Præhospitalt Center har planlagt og gennemført vedligeholdelsesuddannelse i behandling af
hjertestop for AMK-lægerne, med henblik på re-certificering.
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AMK-lægerne har modtaget repetion i anlæggelse af pleuradræn (drænage af lungehulrummet),
nødtracheostomi (invasiv adgange til luftvejen via halsen) og mekaniske hjertemassage med Autopuls maskinen.
Præhospitalt Center har haft AMK-læger på Beredskabsstyrelsens kursus for Indsatsleder Sundhed
(ISL Sund), hvor regionen råder over 3-4 pladser om året. Det er målsætningen, at samtlige AMKlæger har gennemgået Beredskabsstyrelsens kursus.

Uddannelse af 1-1-2 akuthjælpere og nødbehandlere
Præhospitalt Center varetager uddannelse og vedligeholdelsesuddannelse af nødbehandlere samt
1-1-2 akuthjælpere i regionen.
Der er uddannet ca. 100 kommunalt ansatte nødbehandlere. De har bestået den obligatoriske
H.A.T. uddannelse (Håndtering Af Tilskadekomne) samt et 24 timers specialkursus, der er
godkendt og certificeret af Region Sjællands præhospitale lægelige chef. Der foretages opfølgning
på uddannelsen årligt.
Der er uddannet mere end 100 1-1-2 akuthjælpere. De har modtaget en særlig uddannelse på 24
timer, som er godkendt og certificeret af den præhospitale lægelige chef i Region Sjælland. Der
foretages opfølgning på uddannelsen hvert halve år. Dels i form af en årlig kursusdag. Dels i form
af en årlig ”selvtræningspakke”.
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Beredskabsplanlægning og risikovurderinger
Sundhedsberedskabsplanlægning
I beredskabssituationer er det Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK), som leder og
koordinerer det samlede sundhedsberedskab, foruden den præhospitale indsats i hele Region
Sjælland.
Én gang i hver valgperiode udarbejdes en plan for Sundhedsberedskabet. Planen skal vedtages af
Regionsrådet. Sundhedsberedskabsplanen beskriver hvorledes sundhedsvæsenet i Region Sjælland
kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet m.v., ud over det daglige beredskab ved
større ulykker og katastrofer. Sundhedsberedskabsplanen indeholder endvidere en række
delplaner. Delplanerne vedrører blandt andet:
• Sygehusberedskabet: Vedrører beredskabet i det samlede sygehusvæsen med henblik på, at
der under større ulykker eller katastrofer kan ydes behandling på sygehus eller på
behandlingssteder uden for sygehus til syge og tilskadekomne. Sygehusenes
beredskabsplaner omhandler endvidere, hvorledes man nedsætter sårbarheden overfor
svigt af elforsyning, vand, varme og medicinske gasser.
• Psykiatriens beredskab: Vedrører det kriseterapeutiske beredskab, som aktiveres i
forbindelse med masseskader eller ulykker og hændelser, hvor behovet for psykisk
krisehjælp ikke kan dækkes via sundhedsvæsenets almindelige beredskab.
• Kommunalt sundhedsberedskab: Vedrører hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecentre
og beskriver målsætninger og operative forhold for blandt andet ekstraordinært udskrevne
patienter, samarbejder og kommunikation med regionens aktører med flere.
• Lægemiddelberedskabet: Vedrører beredskabet af lægemidler og medicinsk udstyr, der kan
imødekomme de ændrede krav til forbrug, forsyning og distribution, som må forudses at
ville opstå ved større ulykker og katastrofer.
Samhørende med sundhedsberedskabsplanen er aktiveringsplanen for sundhedsberedskabet i
Region Sjælland ved ekstraordinære hændelser og større ulykker. Denne plan er operationel og
beskriver på en kort og gennemskuelig facon, hvordan alarmeringsprocedurer foregår og hvem, der
har ansvaret for de forskellige procedurer i en beredskabssituation. Aktiveringsplanen revideres
som minimum én gang årligt.
Arbejdet med udarbejdelse og vedligeholdelse af den regionale sundhedsberedskabsplan og
aktiveringsplanen samt i forhold til den koordinerende indsats med sygehuse, kommuner og øvrige
interessenter, er forankret i Præhospitalt Center. I 2013 har der været et særligt fokus på
karantæneplaner, samt på harmonisering af sygehusenes beredskabsplaner for blandt andet at
sikre genkendelighed, overblik og høj kvalitet på tværs af de regionale planer, samt jævnlig
afprøvning igennem øvelser for at sikre planernes robusthed.
Kriser er uundgåelige
Det er sandsynligt at det usandsynlige sker

Som en konsekvens af Præhospitalt Centers stadig større involvering i planlægningen af
sundhedsberedskabet, er der i 2013 etableret et særligt beredskabssekretariat. Dets primære
opgave har i 2013 været – i tæt samarbejde med sygehusene – at arbejde med harmonisering af
sygehusenes eksterne beredskabsplaner (som aktiveres i tilfælde af en krise udenfor sygehuset).
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En større ulykke i Regionen med et stort antal tilskadekomne kræver ud over robuste
beredskabsplaner også operativ ledelse og koordinering, trinvis eskalering af sygehusenes
beredskab samt god kriseledelse. Den nødvendige robusthed i den ”skarpe” situation kan kun
opnås ved at træne personalet – både ledelse og medarbejderen på gulvet – i håndteringen af
sådanne hændelser. Systemet skal med andre ord udsættes for forskellige stresstest med jævne
mellemrum således at robustheden kan styrkes og systemfejl kan blive rettet.
Til at træne personalet på sygehusene samt beredskabsledelsen, har Præhospitalt Center indkøbt
og implementeret et øvelses- og simulationsværktøj, der hedder ”Emergo Train System”.
Beredskabskonsulenten i Præhospitalt Center er certificeret underviser i værktøjet, der er specielt
udviklet til at simulere beredskabshændelser, små som store. Systemet bruges i blandt andet
Holland, England og Spanien, hvor sygehusberedskabet ofte udfordres.
Ved at anvende øvelses- og simulationsværktøjet kan organisationerne få et endnu bedre indblik i,
hvordan hændelserne kræver ledelse, og hvordan det præhospitale beredskab påvirker interne
processer på regionens sygehuse. Konceptet kan ikke afløse alle former for øvelser på sygehusene,
men kan videreudvikle sygehusberedskabet således, at man også ved, hvordan hændelser påvirker
sygehusets drift efter fx 12, 24 og 48 timers indsats. Det er et område, hvor vi i dag kun har meget
begrænset indsigt. Det kan også anvendes til at teste sygehusenes interne beredskabsplaner (som
aktiveres i tilfælde af at der opstår en krise indenfor sygehuset), og arbejdet i 2013 har vist, at der
er gode synergier ved også at harmonisere både de eksterne og interne beredskabsplaner.
Beredskabssekretariatet har foruden en række mindre øvelser afholdt 2 større sygehusøvelser i
2013, hvor sygehusledelsen på to af regionens sygehuse blev trænet i kriseledelse. Ved den ene,
større øvelse blev scenariet baseret på en hændelse udløst på selve sygehuset. Øvelse har blandt
andet, at der
•

Er behov for justering af retningslinjerne for indkaldelse af ekstra portører og
rengøringspersonale, så de passer til den nye organisation, hvor disse faggrupper er ansat i
KoncernService frem for på det enkelte sygehus (personalegrupperne er nødvendige når
patienter skal flyttes og operationsstuer skal rengøres)

•

Kan tilvejebringes en overraskende stor sengekapacitet på et sygehus ved at udskrive alle
patienter, som det sundhedsfagligt kan forsvares at udskrive, og i øvrigt lukke ned for al
aktivitet som ikke er akut, henholdsvis at der er en stor gruppe af patienter, som ikke skal
flyttes akut til at andet sygehus i en krisesituation, men som derimod kan udskrives til
hjemmet

•

Er behov for at styrke kommunikationen internt på sygehuset og mellem sygehuset og
eksterne interessenter, fx AMK-Vagtcentral

Risikovurdering af arrangementer
Præhospitalt Center udarbejder risikovurderinger på arrangementer, der afholdes i Region
Sjælland. Risikovurderingerne udarbejdes på arrangementer, som spænder fra enkeltkoncerter,
små markeder og mindre festivaler til store arrangementer såsom markedet i Døllefjelde Musse og
Roskilde Festivalen. De udarbejdes primært i perioden fra marts til september, som er højsæson
for de større arrangementer. Konkret er der tale om en samlet vurdering af risikomomenter i
forbindelse med afholdelse af arrangementerne. Risikovurderingerne anvendes af politiet i
forbindelse med godkendelse af det konkrete arrangement. AMK-Vagtcentral,
ambulanceoperatører, akutafdelinger og de kommunale beredskaber m.fl. får tilsendt
risikovurderingerne, således at man kan vurdere det normale beredskab i forhold til risikoen ved
arrangementet, og om nødvendigt øge beredskabet.
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Projekter og indsatsområder i 2014
2013 har været et travlt og spændende år for det præhospitale område i Region Sjælland, og
medarbejdere i Præhospitalt Center og hos operatørerne har leveret en stor indsats med høj
kvalitet til stor gavn for borgerne i regionen. I 2014 vil vi fortsætte med at udvikle området.
I en organisation som Præhospitalt Center vil der løbende blive sat gang i initiativer – både store
og små – for at udvikle og forbedre de ydelser, som organisationen leverer. Af igangværende eller
planlagte indsatser skal enkelte fremhæves. Andre indsatsområder vil helt sikkert komme til.
På kvalitetsområdet har organisationerne i 2013 konsolideret de mange gode initiativer, som er
udviklet og implementeret i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Det er blandt andet blevet
belønnet i form af, at det præhospitale område i regionen opnåede status som akkrediteret. I løbet
af sommeren 2014 kommer Version II af Den Danske Kvalitetsmodel, og den skal efterfølgende
implementeres i organisationerne. Det bliver en spændende, men også en udfordrende proces.
Som følge af de gode erfaringer fra arbejdet med den Danske Kvalitets Model på det præhospitale
område, har Præhospitalt Center besluttet, at udvide anvendelsen af Kvalitetsmodellen. På den
baggrund er der igangsat et arbejde, som har til formål at implementere kvalitetsmodellen i
Befordringsservice.
På nationalt plan er man, i regi af Danske Regioner, blevet enige om en elleve fælles kvalitetsmål
med tilhørende indikatorer for det præhospitale område. Disse kvalitetsmål skal implementeres
og der skal udvikles valide og operationelle mål for resultaterne af den præhospitale indsats,
således at der kan foretages sammenligninger mellem forskellige måder at organisere den
præhospitale indsats på. Målene vil i løbet af 2014 blive indarbejdet som del af regionernes fælles
program for kvalitetsdatabaser (RKKP).
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Alle medarbejdere i organisationerne arbejder hver dag på at undgå utilsigtede hændelser. På trods
af denne indsats, så kan utilsigtede hændelser ikke undgås helt. Derfor er det også ekstra vigtigt, at
de bliver indberettet, hvér gang de sker. Kun på den måde kan organisationen lære af hændelserne
og forebygge tilsvarende hændelser fremadrettet. Da der har været indikationer på at personalets
fokus på at huske at anvende systemet til indberetning af utilsigtede hændelser er blegnet lidt, vil
der blive igangsat en særlig kampagne om emnet.
Regionsrådet skal have forelagt Slutrapport i evalueringen af den præhospitale plan. Den skal
give regionsrådet mulighed for at vurdere, om der er behov for ændringer og justeringer i den
præhospitale struktur, samt danne grundlag for udarbejdelsen af den ny præhospitale plan.
I samarbejde med sygehusene gennemføres et projekt, hvor paramedicinernes kompetencer
styrkes i forhold til patienternes behov ved interhospitale transporter. Det overordnede mål er, at
reducere den lægelige/sygeplejefaglige ledsagelse fra sygehuset, til de opgaver hvor det vurderes
absolut nødvendigt for på den måde at anvende ressourcerne mest rationelt. Projektet støttes med
puljemidler fra Sundhedsministeriet.
Præhospitalt Center og repræsentanter fra sygehusene er i samarbejde med Falck ved at udvikle en
specialambulance, som opfylder moderne og tidssvarende forventninger fra sygehusene. Den
udvikles så den kan imødekomme de specielle transportbehov der er omkring transport af
bariatriske patienter, transporter af neonatale børn hvor både mor og barn transporteres i samme
ambulance, samt interhospitale transporter med lægelig og sygeplejefaglig ledsagelse.
2014 bliver også året, hvor et nyt kontrolrum for AMK-Vagtcentralen tages i brug. Kontrolrummet
indeholder helt ny software og regionerne vil selv komme til at eje egne data og datakilder. Det vil
understøtte enklere og mere sikre arbejdsgange samt moderne principper for disponering af de
præhospitale ressourcer, og tilvejebringe større sammenhæng imellem regionernes præhospitale
organisationer.
På landsplan foregår et arbejde i forhold til udvikling og implementering af den præhospitale
patientjournal (PPJ). Fra Region Sjælland deltager repræsentanter fra Præhospitalt Center,
ambulanceoperatørerne og akutafdelingerne i arbejdet – dermed inkluderes hele patientforløbet i
udviklingsarbejdet. Der vil blive foretaget pilottest af produktet ved udgangen af 2014.
Endelig skal udbuddet af regionens ambulancetjeneste gennemføres i samarbejde med Kvalitet og
Udvikling. Her bidrager Præhospitalt Center med faglig sparring ved udarbejdelsen af de
overordnede principper for udbuddet og ved udarbejdelsen af udbudsmaterialets kravspecifikation.
Bidragene vedrører blandt andet sundhedsfaglige krav og kvalitetsstandarder, tekniske krav til
køretøjer og udstyr samt administrative krav og forhold omkring betaling. Udbuddet forventes
afsluttet med årets udgang, hvilket giver kommende ambulanceoperatører et år til forberedelse af
driftsstart på de nye kontrakter den 1. februar 2016.
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