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Forslag til ændret placering af udvalgte ambulanceberedskaber
samt justering af antallet af ambulanceberedskaber og enheder til liggende/hvilende sygetransport
På baggrund af en analyse af den nuværende aktivitet og forventninger til fremtidens aktivitet fremlægges en række fagligt funderede
forslag til ændringer i forhold til den nuværende dimensionering.
Disse ændringsforslag kan have en gavnlig effekt på opfyldelsen af
regionens servicemål for responstider og er ikke omkostningstunge.
Ved forslagene øges antallet af ambulanceberedskaber fra 69 til 70,
mens antallet af enheder til liggende/hvilende sygetransport reduceres fra 24 til 22. Derudover foreslås en række flytninger af ambulanceberedskaber og andre mindre justeringer.
Flytning af tre ambulancebaser
Tre ambulancebaser vurderes med fordel at kunne flyttes til nye lokationer med henblik på forbedring af responstiderne i de pågældende
kommuner:
1. Ørsted til Allingåbro (begge Norddjurs Kommune).
2. Hornsyld til Klakring/Juelsminde (begge Hedensted Kommune).
3. Tirstrup til Kolind (begge Syddjurs Kommune).
Flytning af beredskab fra Ørsted til Allingåbro
Flytningen fra Ørsted til Allingåbro vil betyde, at den nordvestlige del
af Djursland dækkes bedre. Der vil således blive lavere responstid i
Allingåbro (1.833 indbyggere) og Auning (2.725 indbyggere) og området omkring de to byer. Responstiden i Ørsted (1.458 indbyggere)
vil stige, men køretiden dertil fra basen vil fortsat ligge under 5 minutter. I det tyndtbefolkede område nord samt øst og vest for Ørsted, vil responstiden blive lidt længere, end den er i dag.
Samlet set vurderes det, at flytningen vil gavne responstiden i Norddjurs Kommune som helhed, idet flere indbyggere vil opleve at få en
kort responstid.
Flytning af beredskab fra Hornsyld til Klakring/Juelsminde
Flytningen fra Hornsyld til Klakring/Juelsminde vil betyde, at Klakring
med 1.098 indbyggere og Juelsminde med 4.023 indbyggere dækkes
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bedre, mens områderne øst og syd for Hornsyld dækkes i mindst
samme omfang som hidtil. Herudover vil de store sommerhusområder
langs kysten få en kortere responstid.
I Hornsyld (1.643 indbyggere) vil responstiden stige, men køretiden fra
basen vil være omkring 10 minutter.
Samlet set vurderes det, at flytningen vil forbedre responstiden i Hedensted Kommune.
Flytning af beredskab fra Tirstrup til Kolind
Flytningen fra Tirstrup (Stabrand) til Kolind vil betyde, at den midterste
del af Djursland, herunder Kolind (1.891 indbyggere), Ryomgård
(2.460 indbyggere) og Nimtofte (617 indbyggere), dækkes bedre. Tirstrup-området i form af Tirstrup (499 indbyggere), Hyllested (ca. 200
indbyggere) og Balle (562 indbyggere) vil opleve marginalt længere
responstid.
Samlet set vurderes det, at det vil gavne responstiden i Syddjurs
Kommune at gennemføre flytningen.
Opsplitning af ambulancebase i Randers
I Randers vurderes der at være store fordele ved at flytte et af de fire
ambulanceberedskaber fra den nuværende placering i Randers N til
Randers SV eller SØ. Herved sikres en lavere responstid i bl.a. Kristrup
og Vorup syd for Gudenåen – særligt i situationer med megen trafik
midt på dagen.
Flytning af beredskab fra Struer til Holstebro
I Struer er der i dag et dagberedskab og et døgnberedskab. Dagberedskabet er en såkaldt produktionsenhed, hvis primære opgave er at udføre kørselsopgaver, mens døgnberedskabet holdes i beredskab. Mange af dagberedskabets opgaver har dog sit udgangspunkt i Holstebro,
hvorfor det ofte bruger ekstra tid på kørsel til og fra patientadressen,
når den ikke er i Struer Kommune. Det anbefales derfor at flytte dagberedskabet til Holstebro. Dette sikrer også en bedre dækning af Holstebro by, som efter samlingen af Regionshospitalerne Holstebro og
Herning i Gødstrup ellers må forventes at få længere responstid, da
færre ambulancer naturligt har ærinde i Holstebro, mens flere ambulancer fra Holstebro ender i Gødstrup i forbindelse med aflevering og
afhentning af patienter.
Selvom dagberedskabet fra Struer flyttes til Holstebro, vil der fortsat
være et fast ambulanceberedskab i Struer. Hvis dette beredskab sendes på opgave, vil der som udgangspunkt straks blive forkantsdisponeret et ambulanceberedskab fra Holstebro til Struer. Flytningen vurderes derfor ikke at få betydning for responstiden i Struer Kommune.
Konvertering af enheder til liggende/hvilende sygetransport til ambulanceberedskab
Der er i dag én enhed til liggende/hvilende sygetransport i Skive samt
to i Silkeborg. Disse enheder hører til de sygetransportenheder, der
har den laveste udnyttelsesgrad. Det skyldes, at de ofte har spildtid i
en eller begge ender af deres kørsler, da opgaverne typisk har udgangspunkt og/eller ender et andet sted end deres hjembase. Det foSide 2

reslås derfor, at disse to enheder nedlægges, og at der til gengæld tilføjes et dagdækkende ambulanceberedskab i Viborg. Placeret midt i
mellem Skive og Silkeborg vil det aflaste begge steder.
Ny basestruktur i Aarhus
I Aarhus har Falck solgt sin nuværende hovedbase på Trindsøvej, tæt
på Ringgaden, og basen vil derfor ikke kunne benyttes som ambulancebase fra den 1. december 2021, hvorfor der skal findes en ny base.
Med henblik på at sikre relevante basefaciliteter, hvis Region Midtjylland skal levere baserne, er Præhospitalet i dialog med Aarhus Kommune og Østjyllands Brandvæsen om at afklare mulighederne for et
basesamarbejde om en base på den nuværende brandstation i Ny
Munkegade i Aarhus C samt en base i Aarhus V. En omfordeling af ambulanceberedskaberne til disse mulige baser vurderes ikke at få betydning for responstiden i Aarhus
Fremskudte placeringer
En fremskudt placering er en ekstra base, som kun anvendes, når
AMK-vagtcentralen forkantsdisponerer, dvs. midlertidigt forflytter ambulancer til områder, hvor der ellers vil være risiko for lang responstid.
De fremskudte placeringer er opdelt i sovebaser og hvilebaser. Sovebaserne anvendes mere end fremskudte placeringer uden sovemulighed (hvilebaser). Det skyldes, at det kun er tilladt for ambulancen at
holde på hvilebaser i op til to timer ad gangen. I dag er der oprettet
sovebaser i Langå, Videbæk, Ulfborg, Karup, Vinderup, Ry og Ryomgård.
For at fremme vilkårene for forkantsdisponering foreslår Præhospitalet,
at der oprettes fremskudte placeringer med sovemulighed (sovebaser)
på følgende lokationer:
 Aulum (i dag en hvilebase) (Herning Kommune)
 Balling (i dag en hvilebase) (Skive Kommune)
 Hadsten (i dag en hvilebase) (Favrskov Kommune)
 Sdr. Felding (i dag en hvilebase) (Herning Kommune)
 Glesborg (Norddjurs Kommune)
 Gjerlev (Randers Kommune)
 Virklund (Silkeborg Kommune).
Erfaringerne fra den nuværende driftsperiode viser, at nogle fremskudte placeringer anvendes meget lidt. Det foreslås derfor, at de lukkes.
Derudover betyder forslaget til ny dimensionering, at der i nogle områder kommer faste ambulanceberedskaber, hvilket gør det overflødigt at
have en fremskudt placering i samme geografi. Følgende fremskudte
placeringer foreslås derfor lukket ned:
 Thyborøn (hvilebase) (Lemvig Kommune)
 Havndal (hvilebase) (Randers Kommune)
 Fjellerup (hvilebase) (Norddjurs Kommune)
 Juelsminde (hvilebase) (Hedensted Kommune)
 Ryomgård (sovebase) (Syddjurs Kommune).
Hvilebasen i Thyborøn har eksempelvis kun været anvendt 1 gang i
2018 og 2 gange i 2019. Det vil derfor ikke have betydning for responstiden i området, at hvilebasen lukkes.
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For Ryomgårds vedkommende er baggrunden for lukningsforslaget,
flytningen af henholdsvis Tirstrup-basen til Kolind og Ørsted-basen til
Allingåbro.
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