
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 2. marts 2017 stillet følgende spørgs-

mål nr. 611 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF). 

 

Spørgsmål nr. 611:  

”Ministeren bedes oplyse, om ambulancefolkene er tilfredse med visitationen 

fra akuttelefonen i Region Hovedstaden.” 

 

Svar: 

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

gion Hovedstaden, som oplyser følgende: 

 

”A ula er visiteres pri ært fra opkald til 1-1-2, og rekvireres herudover fra hospi-

taler, egen læge og Akuttelefonen 1813. 

 

Der er knap 1 mio. opkald til Akuttelefonen 1813 årligt, og i ca. 2 % af opkaldene di-

sponeres en ambulance, hvilket svarer til ca. 20.000 ambulancekørsler årligt.  

Der er mere end 130.000 opkald til 1-1-2 i Region Hovedstaden årligt. På baggrund af 

opkaldene til 1-1-2 disponeres ca. 85.000 ambulancekørsler årligt. 

 

Region Hovedstaden har i en analyse af kørselsaktiviteten, som blev drøftet af Regi-

onsrådet d. 9. juni 2015, redegjort for en række årsager til den stigende kørselsaktivi-

tet i perioden 2011-2014. Det fremgår af rapporten, at det ikke kan udelukkes, at der 

i starten efter indførelsen af visiteret adgang til de fælles akutmodtagelser i 2014, var 

en vis overforsigtighed, der har medført udsendelse af flere ambulancer. Antallet af 

kørsler er, i de efterfølgende år, faldet til et mere forventeligt niveau.  

 

Region Hovedstadens Akutberedskab er bekendt med, at ambulancemandskabet øn-

sker, at ambulancer i højere grad visiteres til de rette kørsler, hvor mandskabet kan 

bruge deres sundhedsfaglige kompetencer, samt at ønsket gælder både visitation fra 

Akuttelefonen 1813 og visitationen fra øvrige samarbejdspartnere, som for eksempel 

praktiserende læger og hospitaler. 

 

Akutberedskabet har blandt andet i uddannelse og efteruddannelsen af sundhedsfag-

lige visitatorer på Akuttelefonen 1813 haft fokus på korrekt valg af kørselsform ved 

visitation (ambulance, liggende sygetransport eller siddende sygetransport), og har 

ligeledes iværksat et projektarbejde med udvalgte hospitaler om samme. 

 

Såvel Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden som ambulancemandska-

bet ønsker naturligvis altid, at ambulanceberedskaber visiteres til relevante opgaver, 

det vil sige livs- eller førlighedstruende tilstande og øvrige hastende ambulancekørs-

ler samt øvrige ambulanceopgaver, som kræver behandling og medicinsk overvåg-

i g.” 
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Side 2 

 

Jeg kan henholde mig til Region Hovedstadens oplysninger. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Karen Ellemann      /      Zoheeb Iqbal 

 


