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1. Introduktion til regionsrådets temadag den 10. december 2018  

 

Sagsfremstilling 

 
Temadagen sætter fokus på Præhospitalet. Programmet indeholder blandt andet en in-
troduktion til det præhospitale set up i Region Midtjylland og oplæg om AMK-
vagtcentralen – Præhospitalets kontrolrum og sundhedsberedskabet.  
  
Der er arrangeret besøg i AMK-vagtcentralen. Her vil regionsrådet blandt andet få indblik 
i de forskellige medarbejdergruppers arbejde i den præhospitale kæde. Der er desuden 
arrangeret fremvisning af en ambulance og en akutlægebil.  
  
Herudover vil der være præsentationer fra de fire midlertidige udvalg, som regionsrådet 
har nedsat i 2018. 
   

Find vej og parkering 
Dagens første programpunkter vil foregå på Olof Palmes Allé 26, 8200 Aarhus i mødelo-
kale 3.  
  
Det kan være en udfordring at finde ledige parkeringspladser ved Regionshuset Aarhus 
(Olof Palmes Allé 34-36 og 26), hvorfor det anbefales at afsætte lidt tid til parkering. Der 
kan være ledige pladser bagved Regionshuset, ligesom det er muligt at parkere i et ind-
hegnet område. Porten til det indhegnede område lukker først kl. 18.00, og området kan 
herefter tilgås med nøglekort til Regionshuset. Herudover kan der findes parkeringsplad-
ser ved Olof Palmes Allé 15, der ligger på den modsatte side af vejen. 
  

Påklædning 
En del af programmet for temadagen foregår udendørs. Det anbefales derfor at huske 
påklædning, der passer til vejrforholdene.  
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2. Velkomst (kl. 09.30-09.35)  

 

Sagsfremstilling 

 
Kort velkomst ved regionsrådsformanden og lægefaglig direktør Per Sabro Nielsen, 
Præhospitalet.  
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3. Oplæg ved regionsrådets midlertidige udvalg (kl. 09.35-10.35) 

 

Sagsfremstilling 

 
Regionsrådet har i 2018 nedsat fire midlertidige udvalg. Det drejer sig om udvalg vedrø-
rende: 

• Værdibaseret styring  
• Bæredygtig vækst 
• Kollektiv trafik 
• Demokrati og inddragelse 
  

Udvalgene præsenterer på temadagen deres arbejde og anbefalinger i følgende række-
følge: 
  
kl. 9.35-9.55: Værdibaseret styring 
kl. 9.55-10.15: Bæredygtig vækst 
kl. 10.15-10.35: Kollektiv trafik 
kl. 14.40-15.25: Demokrati og inddragelse  
  
Uvalgenes skriftlige afrapporteringer er vedlagt som bilag. Bemærk at det for de tre 
sidstnævne udvalg gælder, at de skriftlige afrapportering har karakter af at være ud-
kast/under godkendelse i udvalget. 
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4. Introduktion til Præhospitalet (kl. 10.35-11.05) 

 

Sagsfremstilling 

 
Præhospitalets lægefaglige direktør Per Sabro Nielsen vil introducere Præhospitalet og 
præsentere udviklingsområder på det præhospitale område.  
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5. AMK-vagtcentralen - Præhospitalets kontrolrum (kl. 11.05-11.40) 

 

Sagsfremstilling 

 
Oplæg ved oversygeplejerske Elin Høymark, vagtcentralleder Kurt Kongerslev og ledende 
overlæge Stefan Schousboe.  
  
På AMK-vagtcentralen håndteres der mere end 220.000 opkald årligt, herunder opkald 
fra akut syge eller tilskadekomne borgere. Det er AMK-vagtcentralens opgave at visitere 
borgerne til præhospital hjælp, så det sikres, at de mest syge og tilskadekomne får 
hjælp først, og alle får den hjælp, de har brug for. Visitationen foretages af en sundheds-
faglig visitator, der på baggrund af de oplysninger, der gives i telefonen, foretager en 
vurdering af, hvor hastende og alvorlig borgerens tilstand er.  
  
Det er ligeledes AMK-vagtcentralens opgave at sikre, at alle borgere får den visiterede 
hjælp i form af liggende sygetransport eller ambulance og evt. akutlægebil, akutbil eller 
helikopter hurtigst muligt - og indenfor de vedtagne servicemål. Samtidig skal der altid 
være et ledigt beredskab i alle områder til den næste akut syge eller tilskadekomne bor-
ger. Det er et større logistisk puslespil, der kræver stort overblik fra regionens tekniske 
kørselsdisponenter.  
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6. Frokost (kl. 11.40-12.15)  

 

Sagsfremstilling 

 
Regionsrådet følges til kantinen på Olof Palmes Alle 34, hvor der serveres frokost.   
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7. Rundvisning (kl. 12.15-13.50) 

 

Sagsfremstilling 

 
Regionsrådet opdeles i tre grupper og fremvises på skift henholdsvis AMK-vagtcentralen, 
en ambulance og en akutlægebil.  
  
Besøg i AMK-vagtcentralen 
På AMK-vagtcentralen vil afdelingsledelsen vise rundt. Regionsrådet vil ligeledes få en 
nærmere introduktion til arbejdet i AMK-vagtcentralen ved en sundhedsfaglig visitator, 
en teknisk kørselsdisponent og AMK-lægen.  
  
Fremvisning af ambulance  
Operativ specialeansvarlig Andreas Gorm Nørgaard og operativ leder Casper Nyboe Niel-
sen ved Falck vil fremvise en af regionens ambulancer og vil give en introduktion til ar-
bejdet som redder.   
  
Fremvisning af akutlægebil 
Afdelingsledelsen vil fremvise en af regionens akutlægebiler sammen med personalet, 
der er på vagt på akutlægebil Aarhus, hvis ikke de er ude ved en patient.  
  
Regionsrådet vil ligeledes få en introduktion til processen frem mod regional drift af 
akutlægebiler og ambulancer. Pr. 1. december 2018 overtog Region Midtjylland driften af 
akutlægebilerne i Horsens, Randers, Aarhus og på Djursland, og medio 2019 etableres 
der regional ambulancedrift. 
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8. Pause (kl. 13.50-13.55) 

 

Sagsfremstilling 

 
Regionsrådet går tilbage til mødelokale 3, Olof Palmes Allé 34, hvor der serveres efter-
middagskaffe.    
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9. Sundhedsberedskabet (kl. 13.55-14.40) 

 

Sagsfremstilling 

 
Inden for de seneste årtier har Europa været mål for en række terrorangreb. Eksempler 
herpå er Oslo/Utøya (juli 2011), Charlie Hebdo (januar 2015), København (februar 
2015), Paris (november 2015), Bruxelles (marts 2016), Nice (juli 2016), Berlin (decem-
ber 2016), London (marts 2017) og Manchester (maj 2017).  
  
Det stiller en række nye krav til regionens sundhedsberedskab, der skal være bered-
skabsparat, trænet i og forberedt på at håndtere sådanne hændelser. Sundhedsbered-
skabet skal ikke blot forvente at skulle håndtere mellemstore ulykker såsom en busulyk-
ke eller et harmonikasammenstød på motorvejen som hidtil.  
  
Oplægget holdes af lægefaglig direktør Per Sabro Nielsen og leder af Sundhedsbered-
skabet Bo Elbæk. I oplægget vil de besvare spørgsmålene:  

• Hvorfor et sundhedsberedskab? 
• Hvad er sundhedsberedskabet? 
• Hvordan går vi fra beredskabsplan til virkelighed?  
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10. Oplæg ved regionsrådets midlertidige udvalg (kl. 14.40-15.25) 

 

Sagsfremstilling 

 
Præsentationen af arbejde og anbefalinger fra det midlertidige udvalg vedrørende demo-
krati og inddragelse. 
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11. Afslutning (kl. 15.25-15.30) 

 

Sagsfremstilling 

 
Temadagen afrundes.  
  
 
 


