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Hvad koster et beredskab?
Et døgndækkende ambulanceberedskab koster mellem ca. 6,2 og 8,2
mio. kroner om året. Prisen varierer alt efter, hvor meget opgavetid
der er afregnet for på forhånd. Hvis der alene er afregnet for en mindre mængde opgavetid, koster et ambulanceberedskab ca. 6,2 mio.
kroner. Denne type af ambulanceberedskab er velegnet, hvis man
ønsker at holde et ambulanceberedskab i en bestemt geografi, hvor
der kun sjældent er mange kørsler. Et ambulanceberedskab, som har
ubegrænset opgavetid indeholdt i prisen koster ca. 8,2 mio. kroner
årligt. Et sådant ambulanceberedskab er velegnet på placeringer,
hvor der må forventes et højt aktivitetsniveau, og hvor det vil bidrage til løsningen af såvel akutte som ikke-akutte kørselsopgaver.
Ambulanceberedskaber, som kun er til rådighed en del af døgnet –
f.eks. 12 timers drift pr. døgn hele ugen – koster ca. 4,4 mio. kroner
om året. Denne type ambulanceberedskaber er ligesom de døgndækkende ambulanceberedskaber velegnede til placeringer, hvor der må
forventes et højt aktivitetsniveau.
Herudover er der udgifter til uddannelse af et antal elever pr. ambulanceberedskab.
Tabel 1. Oversigt over udgifter ved tilkøb af ekstra ambulanceberedskaber
Type

Årlig udgift

Døgndækkende ambulanceberedskab – ubegrænset opgavetid

Ca. 8,2 mio. kroner

Døgndækkende ambulanceberedskab – begrænset opgavetid

Ca. 6,2 mio. kroner

12-timers ambulanceberedskab – ubegrænset opgavetid

Ca. 4,4 mio. kroner

12-timers liggende/hvilende sygetransport – ubegrænset opgavetid

Ca. 3,5 mio. kroner

Derudover er der de liggende/hvilende sygetransporter. Sådanne enheder med f.eks. 12 timers drift pr. døgn hele ugen koster ca. 3,5
mio. kroner om året. Denne type enheder er alene velegnede til placeringer, hvor der må forventes et højt antal D-kørsler. Dette skyldes, at enheder til liggende/hvilende sygetransport ikke kan bidrage
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ved at holde i beredskab til akutte opgaver, men alene ved udførsel af D-kørsler.
Der er også udgifter til baser. En base til et ambulanceberedskab baseret på et lejemål, der
huser ét ambulanceberedskab, koster i gennemsnit ca. 276.000 kr. i etablering og ca. 310.000
kr. om året i drift. Hvis ambulancebasen skal oprettes med kort varsel eller i et område uden
egnede lejemål, kan der blive behov for anlægsmidler. Udgifter til baser til enheder til liggende/hvilende sygetransport afhænger af enhedernes placering.
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