
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 1. marts 2017 stillet følgende spørgs-

mål nr. 597 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF). 

 

Spørgsmål nr. 597:  

”Ministeren bedes oplyse, om der har været et fald eller en stigning i antallet af am-

bulance udrykningskørsler siden opkald vedrørende akut sygdom overgik fra alarm-

centralen til akuttelefonen i Regions Hovedstaden.” 

 

Svar: 

Til brug for min besvarelse af spørgsmålet har ministeriet anmodet om bidrag fra Re-

gion Hovedstaden, som oplyser følgende: 

 

”Regio  Hovedstade  skal gøre op ærksom på, at ingen opkald vedrørende akut syg-

dom er overgået fra alarmcentralen til Akuttelefonen 1813, idet AMK-Vagtcentralens 

opgaveportefølje ikke blev ændret ved Akuttelefonens oprettelse d. 1. januar 2014. 

 

Som i de øvrige regioner er det AMK-Vagtcentralen, der modtager sundhedsfaglige 

112-opkald og disponerer ambulancer, akutlægebiler, liggende patientbefordring og 

specialkøretøjer.  

 

Akuttelefonen 1813 varetager på døgnbasis sundhedsfaglig rådgivning og visitation til 

regionens akutmodtagelser/ -kli ikker sa t de  traditio elle ”lægevagtsfu ktio ” 
med telefonisk rådgivning og visitation ved sygeplejersker og læger samt hjemmebe-

søg ved læge. Akuttelefonen 1813 kan sende ambulancer til akut opstået sygdom 

men har ikke overtaget de sundhedsfaglige 112-opkald.  

 

Visiteret adgang til de fælles akutmodtagelser 

Region Hovedstaden har i lighed med de øvrige danske regioner indført visiteret ad-

gang til de fælles akutmodtagelser i perioden frem mod foråret 2014 (for Region Ho-

vedstadens vedkommende d. 1. januar 2014).  

 

I alle regioner har indførelsen af visiteret adgang været sammenfaldende med en 

større stigning i antallet af akutte ambulancekørsler. Stigningen i alle akutte kørsler er 

på 14,4 % for Danmark som helhed i perioden 2. halvår 2013 til 2. halvår 2014.  

Region Hovedstaden oplevede i samme periode en stigning på 19,1 %.  

I Region Hovedstaden sker visiteret adgang til de fælles akutmodtagelser efter d. 1. 

januar 2014 via Akuttelefonen 1813. Det er derfor ikke muligt at adskille effekten af 

visitationsfunktionen fra selve organiseringen og bemandingen af Akuttelefonen 

1813.  
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Side 2 

Stigningen i antallet af akutte ambulancekørsler er ikke begrænset til perioden 2013-

2014, men er en del af en tendens, der strækker sig over en længere periode. En ana-

lyse gennemført af Region Hovedstaden i 2015 viste, at der fra 2011 til 2014 ligeledes 

forekom en markant stigning i aktiviteten på ambulanceområdet i form af et større 

antal kørsler og en stigning i den tid ambulancerne var på en opgave. Der var ligele-

des en stigende opgavetid for den liggende sygetransport. 

 

Årsager til den landsdækkende stigning i antallet af akutte ambulancekørsler 

Der er ikke en enkeltstående forklaring på stigningen i antallet af akutte ambulance-

kørsler over årene, men generel befolkningstilvækst, en aldrende befolkning i regio-

nen, samling af funktioner, nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vedrørende speci-

elle sygdomskategorier og den nye visitationsfunktion via Akuttelefonen 1813 kan 

alle være medvirkende til stigningen. 

 

En væsentlig årsag til stigningen er, at der fra Sundhedsstyrelsens side er blevet gjort 

opmærksom på et behov for en øget opmærksomhed på specielt to sygdomskatego-

rier, - atypiske brystsmerter (især hos kvinder) og tegn på blodprop / blødning i hjer-

nen, som kræver hurtig indsats med akutambulance evt. suppleret med akutlægebil. 

Langt hovedparten af disse køres til hospitalet i overensstemmelse med Sundhedssty-

relsens anbefaling. 

 

Region Hovedstaden har haft en kontinuerlig stigning i befolkningstallet og en endnu 

større stigning i antallet af personer på 65 år eller over i regionen i perioden 2011 til 

2014. En større og ældre befolkning fordrer alt andet lige flere akutte ambulance-

kørsler. 

 

Endelig skal det bemærkes, at Region Hovedstadens Akutberedskab genkender bille-

det af stigende efterspørgsel på akutte ambulancekørsler fra deres europæiske sam-

arbejdspart ere.” 

 

Jeg kan henholde mig til Region Hovedstadens oplysninger. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Karen Ellemann      /      Zoheeb Iqbal 

 


