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Vedr. bekymring om placering af 
ambulancer 

Kære Bent Hansen 

Tak for jeres henvendelse fra den 8. november 2022 vedr. bekymringer for 

ambulancedækningen i Gribskov og omegn, når de nye ambulancekontrakter i 

Region Hovedstaden træder i kraft den 1. februar 2023. 

Det ligger mig meget på sinde, at ambulancen er hurtigt fremme ved akutte til-

stande uanset, hvor i regionen man bor. Det gælder naturligvis også for Grib-

skov Kommune, og jeg er bevidst om, at det politiske responstidsmål for A-

kørsler ikke opfyldes i dag. Det er en udfordring, som vi skal have løst, og jeg 

ved at vi, sammen med vores ambulanceleverandører, arbejder på at løse ud-

fordringen. Jeg noterer mig i den forbindelse, at Akutberedskabets Dashboard 

viser, at responstiderne i Gribskov Kommune faktisk er forbedret fra 2021 til 

2022. Det er selvfølgelig kun et skridt på vejen, og Akutberedskabet følger ud-

viklingen tæt.    

Beslutningen om at etablere en ny basestruktur er foretaget som led i regio-

nens seneste ambulanceudbud og har bl.a. til formål, at ambulancedriften 

fremadrettet kan varetages på en mere hensigtsmæssig og effektiv måde. Det 

sker bl.a. ved, at ambulanceoperatørerne kan have fast personale på baserne, 

der kan stå for støttefunktioner, hvorved ambulancepersonalets tid kan anven-

des til sundhedsfaglige opgaver.   

Jeg har været i dialog med Akutberedskabet, som vurderer, at den kommende 

ændring i basestrukturen samlet set fastholder eller forbedrer de nuværende 

responstider. Dette bygger bl.a. på dataanalyser, der er foretaget ifm. plan-

lægningen af den nye basestruktur, herunder placering af baserne. 
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Ifølge Akutberedskabet er det afgørende for rette hjælp til rette tid ikke, at der 

er en ambulancebase i fx hver kommune. Det centrale er, at regionens vagt-

central har tilstrækkelig ambulancekapacitet til rådighed, og sørger for at for-

dele turene efter hastegrad, så responstiden bliver så kort som muligt. Den 

nye struktur muliggør i højere grad end i dag en fleksibel udnyttelse af den 

samlede ambulancekapacitet i regionen.   

Samtidig er det mest betydende for responstiderne ikke antallet af ambulance-

køretøjer på en konkret base, men i hvilket omfang ambulancerne er beman-

det og dermed i drift. I praksis opgøres antallet af ambulancer derfor som 

driftstimer, altså timer, hvor ambulancen kan anvendes. Det nye ambulance-

udbud indeholder samlet set flere driftstimer end før.  

Når det er sagt, oplever vi desværre en generel udfordring med mangel på 

reddere, som påvirker vores ambulancedrift. Det er en udfordring i Region Ho-

vedstaden såvel som på landsplan, og der er desværre ikke hurtige løsninger. 

Vi er meget beviste om udfordringerne, og Akutberedskabet har derfor iværk-

sat en række supplerende tiltag. Det omfatter fx skærpet visitation på vagtcen-

tralen og tilkøb af ekstra sygetransporter, som kan aflaste ambulancerne. Re-

gionen ansøger ligeledes midler til to ekstra præhospitale visitatorfunktioner 

(PHV) fra den nationale pulje til et styrket akutberedskab. Disse er tiltænkt til 

specifik at frigøre ambulanceressourcer og derigennem sænke responstider i 

regionens yderområder.  

Til sidst vil jeg gøre opmærksom på, at Akutberedskabet og ambulanceleve-

randørerne, også fremover vil følge kørselsmønstre og responstider tæt, når 

de nye kontrakter idriftsættes, og foretage justeringer ved behov. Dette ar-

bejde indbefatter også en systematisk opfølgning på alle responstidsoverskri-

delser på A-kørsler. Jeg kan dertil forsikre dig om, at vi på politisk niveau føl-

ger de politiske fastsatte servicemål for A-kørsler tæt - særligt i de kommuner, 

hvor der har været udfordringer med responstiderne. 

Endnu engang tak for jeres henvendelse. 
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