
 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 12. januar 2017 stillet følgende 

spørgsmål nr. 339 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S). 

 

Spørgsmål nr. 339:  

”Ministeren bedes redegøre for, hvor mange øremærkede midler der årligt fra 2006 

til 2016 har været afsat til det præhospitale beredskab i Danmark?” 

 

Svar: 

Jeg kan oplyse følgende vedrørende indgåede aftaler om øremærkede midler til det 

præhospitale område: 

 

Det indgik i finanslovsaftalen for 2006, at der skulle afsættes 1 mio. kr. til tilbud om 

gratis førstehjælpskurser til beboere på småøer.  

 

I finanslovsaftalen for 2009 indgik, at der i takt med samlingen af den specialiserede 

behandling skulle ske en styrkelse af den præhospitale indsats. Det blev samtidig af-

talt at afsætte 250 mio. kr. til facilitering af løsninger i udkantsområder med stor af-

stand og 100 mio. kr. til etablering af en lægehelikopterordning.  

 

I finanslovsaftalen for 2010 afsattes yderligere 250 mio. kr. til facilitering af løsninger i 

udkantsområder.  

 

Samlet blev således afsat 600 mio. kr. på FL09 og FL10. Heraf blev 570 mio. kr. ud-

møntet i 2011 med afsæt i den akutaftale, som VK-regeringen og DF indgik i juni 

2010. 

 

I finanslovsaftalen for 2012 blev det aftalt at afsætte 50 mio. kr. i 2012 og 22 mio. kr. i 

2013 til en fortsættelse af de igangsværende forsøgsordninger med akutlægehelikop-

ter i Karup og Ringsted frem til foråret 2013. Der var enighed om, at der i efteråret 

2012 skulle træffes beslutning om en evt. varig helikopterordning fra 2013. Til varig 

ordning afsattes en reserve på 80 mio. kr. i 2013 og 125 mio. kr. fra 2014 og frem.  

 

I finanslovsaftalen for 2013 blev aftalt at indføre en varig national akutlægehelikop-

terordning med base i Skive, Billund og Ringsted. Samtidig blev profilen for helikop-

termidlerne ændret pga. forsinkelse ift. igangsættelse af den varige ordning, således 

at der blev afsat 41,4 mio. kr. til varig akutlægehelikopterordning i 2013 samt 126,7 

mio. kr. fra 2014 og frem.  

 

I finanslovaftalen for 2013 blev også afsat 50 mio. kr. (16,6 mio. kr. i 2012, 16,8 mio. 

kr. i 2013 og 2014) til en ansøgningspulje til en styrket akutindsats i de områder, hvor 

der pga. helikopternes placeringer vil være relativ lang responstid med akutlægeheli-

kopteren.  
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Side 2 

 

I finanslovsaftalen for 2014 blev udgiften til den varige akutlægeordning ændret til 

75,1 mio. kr. i 2014 som følge af forsinket igangsætning.  

 

I finanslovsaftalen for 2016 blev afsat 20 mio. kr. til styrket akutindsats.  

 

Satspuljeaftaler 

I aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2015-2018 blev der afsat 1,5 mio. kr. til 

anvendelse i 2016-2017 til udbredelse af IT-understøttelse af akuthjælperordninger. 

Disse midler målrettes med satspuljeaftalen for 2016-2019 til at udbrede regionernes 

akuthjælperordninger og sikre et kvalitetsløft. 

 

Midlerne blev udmøntet medio 2016 til projekter vedrørende akuthjælperordninger.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Ellen Trane Nørby      /      Tove Kjeldsen 

 


