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Demografimidler – Udfordringer på det præhospitale område
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Præhospitalet oplever også udfordringer og pres fra det demografiske
træk i Region Midtjylland. Siden 2014 ses en stigning på 13,2% i
antallet af ambulancekørsler. Stigningen går på tværs af regionen.
Samtidig er den gennemsnitlige tid pr. kørsler for ambulancerne
steget med 6 minutter fra 2017 til 2021.
Den stigende aktivitet og længere opgavetid har betydet længere
respons- og ventetider og et større arbejdspres i ambulancetjenesten
og AMK-vagtcentralen. Præhospitalet oplever generelt udfordringer
med rekruttering og fastholdelse af reddere, hvorfor det er vanskeligt
at øge antallet af ambulanceberedskaber.
For at genskabe balance i den præhospitale drift overejes bl.a.
følgende muligheder:
 Flere ST-enheder til liggende/hvilende sygetransport og
Præhospital visitations enhed
 Øget elevoptag
 Færre og lavere servicemål for responstid og ventetid
ST-enhederne kan medvirke til at aflaste ambulancerne ved at
varetage nogle af de D-kørsler, der nu varetages af ambulancer.
Prisen for én ekstra enhed er 3,6 mio. kr. Præhospitalet vurderer
hertil, at der bør indsættes 5 ekstra enheder, som samlet vil udgøre
en udgift på ca. 18 mio. kr. En andel af denne udgift forventes at
kunne finansieres af mindreforbrug som følge af vakante stillinger.
Præhospitalet foreslår endvidere permanentgjort en prøvehandling
vedrørende en ny type beredskab i form af en enmandsbetjent
Præhospital visitationsenhed (PVE) i Aarhus. PVE'en er er bemandet
med en paramediciner, og den disponeres til patienter visiteret til
hastegrad B. Den har vist lovende resultater i forhold til afslutning af

patienter på stedet og omvisitering til egen transport. Prisen for fortsættelse af PVE'en er ca.
2,8 mio. kr. årligt.
En anden mulighed, der kan medvirke til at genskabe balance, kan være at øge elevoptaget.
Øges elveoptaget fra 5 % til 7 % vil der årligt blive rekrutteret 14 ekstra ambulancebehandlerelever, hvilket betyder et samlet årligt optag på 47 elever. Et øget elevoptag vil
skulle indfases over ca. 3 år. I 2023 vil udgiften til meroptaget være på 2,3 mio. kr. Fuldt
indfaset vil en øgning af elevoptaget koste 8,1 mio. kr. mere om året.
For at kunne genskabe balance i den Præhospitale drift, lette på den stigende aktivitet og det
større arbejdspres foreslås det, at Præhospitalet får andel af midlerne til at håndtere det
demografiske træk, da den stingende befolkningstilvækst og større andel af ældre borgere alt
andet lige også spiller en betydelig rolle ift. udviklingen i efterspørgslen på de præhospitale
ydelser.
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