
 

 

 

Medlem af Folketinget Kirsten Normann Andersen (SF) har den 6. oktober 2017 stillet 

følgende spørgsmål nr. S 36 til sundhedsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål S 36: 

”Hvordan vil ministeren sikre akutberedskabet i Nordjylland, når regeringen hverken 

kan tilbyde lægehelikopter eller fortsætte det ekstraordinære tilskud til akutbiler, og 

det nu ser ud til at forsvarets helikoptertjeneste forlader Aalborg Lufthavn, jf. Nordjy-

ske.dk fredag den 6. oktober 2017?” 

 

Svar: 

Det er Region Nordjylland, som har ansvaret for at sikre deres borgere det nødven-

dige præhospitale beredskab. Det er også regionen, som er ansvarlig for finansierin-

gen heraf.  

 

Derudover synes jeg, at spørgsmålet giver grund til at nævne, at akutlægehelikopter-

ordningen er en landsdækkende ordning, som også omfatter Region Nordjylland. 

Akutlægehelikopterne kan godt flyve til alle dele af Region Nordjylland og har fx sid-

ste år været på Læsø 43 gange.  

 

Endeligt synes jeg, det er værd at bemærke, at regeringen løbende har tilført sund-

hedsvæsenet penge. Siden 2015 har vi samlet set løftet sundhedsvæsenet med 3,8 

mia. kr.  ekstra, herunder er der senest med aftalen om regionernes økonomi fra 

2018 sikret et løft på 500 mio. kr. til en fortsat udvikling af sundhedsområdet. Region 

Nordjylland har således som følge af aftalen om regionernes økonomi for 2018 fået 

tilført ca. 50 mio. kr. Med denne tilførsel og ud af et samlet budget i regionen på 11,5 

mia. kr. burde der derfor være råderum til, at regionen selv kan dække den udgift på 

8,5 mio. kr. til akutlægebil i Hjørring, som regionen har bedt staten om at finansiere.   

 

Midlerne fra aftalen om regionernes økonomi for 2018 er udmøntet som frie midler, 

som regionerne selv kan udmønte, hvor de finder behov. På baggrund af Region 

Nordjyllands henvendelse, vil jeg fremover have in mente, at der er et ønske om at 

udmønte i puljer. Jeg finder det dog tankevækkende, at det skulle være nødvendigt, 

at pengene til akutlægebilen i Hjørring afsættes som puljemidler, når Region Nordjyl-

land selv tidligere har tilkendegivet at ville overtage finansieringen af akutlægebilen. 

Det synes jeg en tilførsel på 50 mio. kr. frie midler skulle give grundlag for, hvis ellers 

regionen finder behov for akutlægebilen.   

 

For så vidt angår forsvarets helikoptertjeneste bemærkes, at der ikke er truffet be-

slutning om en flytning af forsvarets helikoptertjeneste i Aalborg. Der er alene tale 

om et forslag, som indgår i forhandlingerne om forsvarsforliget. 
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Side 2 

Derudover bemærkes, at redningshelikopterstrukturen ikke er dimensioneret til at 

løse opgaver for sundhedsvæsenet, men kan løse dem, hvis der er rådig kapacitet 

hertil, og når dette ikke forhindrer forsvaret i at løse de primære redningsopgaver.  

 

Der henvises i øvrigt til min besvarelse af 21. september 2017 af spørgsmål S 1497.  

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Ellen Trane Nørby      /      Tove Kjeldsen 

 


