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Region Midtjyllands akutplan

Ønske om at nødvendige speciallæger er til 
stede, når akut syge patienter indlægges 
døgnet rundt 
Volumen: Øvelse gør mester
200.000 indbyggere som grundlag for 
akuthospital
Beslutning om et nyt hospital i Gødstrup
Behov for at se på akut-betjeningen i 
Nordvestjylland
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Særlig afstandsmæssig udfordring i 
Nordvestjylland

Placeringen af det nye hospital i Gødstrup 
betyder, at den særlige afstandsmæssige 
udfordring i Vestjylland vil være i den 
nordvestlige del af Region Midtjylland

Fra Thyborøn til Gødstrup vil der være 88 km

Dette er den længste afstand fra et geografisk 
punkt i regionen til en fælles akutmodtagelse –
når der ses bort fra afstandene til øerne
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Afstande til det kommende hospital i 
Gødstrup (i fugleflugtslinie)

På kortet angives fugleflugtsafstande fra Gødstrup til forskellige geografiske destinationer -
dvs. den korteste afstand mellem to punkter. Det betyder, at der i praksis kan være 
længere fra nogle destinationer og til Gødstrup. Dette gælder f.eks. for afstanden fra Hvide 
Sande til Gødstrup. 
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Forslag til plan for akutberedskabet i 
Nordvestjylland

Særlige afstandsmæssige udfordringer i 
området omkring Thyborøn-Harboøre

Derfor er det en del af forslaget til plan for 
akutberedskabet i Nordvestjylland, at der 
etableres et døgnåbent akuthus i Lemvig 
Behandling af mindre skader, lettere kendte 
sygdomstilstande, prøvetagning
Hjemsted for praktiserende læger, vagtlæge og 
akutbil
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Køreafstande i Øst- og Vestjylland til 
de fælles akutmodtagelser

Afstande i Vestjylland:

Thyborøn – Gødstrup: 88 km

Harboøre – Gødstrup: 78 km

Lemvig – Gødstrup: 66 km

Thorsminde – Gødstrup: 68 km

Hvide Sande – Gødstrup: 67 km

Hvidbjerg – Gødstrup: 67 km

Sønder Bork – Gødstrup: 62 km

Ejsing - Gødstrup: 53 km

Ulfborg – Gødstrup: 45 km

Struer – Gødstrup: 49 km

Holstebro N – Gødstrup: 36 km

Holstebro C– Gødstrup: 33 km

Afstande i Østjylland: 

_

-

-

-

Sletterhage Fyr - Randers: 64 km

Øerne (Ebeltoft Vig) – Randers: 63 km

Grenaa – Randers: 60 km

Ebeltoft – Randers: 57 km

Ryomgaard – Randers: 36 km

Kilde: Krak
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Akutberedskab for borgere i Ulfborg-
området 

Præhospitalt beredskab 
Døgndækkende akutbil med base i Holstebro
Døgndækkende akutbil med base i Herning
Døgndækkende akutbil med base i Lemvig
Ambulancebase i Holstebro, Herning, Ringkøbing,
Lemvig og Struer

Mindre akutte skader
Akutklinik i Holstebro 
Akutklinik i Ringkøbing
Akuthus i Lemvig 

Akutte uvisiterede patienter
Akuthospitalet i Gødstrup
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Akutbiler i Lemvig, Holstebro og Herning

Døgndækkende med speciallæge
Samarbejder med de øvrige akutbiler og ambulancer

Akutbilen kan: 
Undersøge svært syge og tilskadekomne 
patienter med henblik på at stille en diagnose og 
transportere patienten derhen, hvor de rette 
behandlingskompetencer findes
Udføre livreddende behandling ved hjertestop, 
svær sygdom eller allergisk reaktion

Mål for akutbilerne i Region Midtjylland
Skal være udstyret ens, og arbejde efter samme 
retningslinier. Derfor foreslås iværksat en 
harmonisering
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Forslag om en national 
helikoptertjeneste

Som en ekstra tryghed i yderområderne etableres en 
national lægehelikoptertjeneste

Formål:
At bringe speciallægen hurtigt frem til den syge eller 
til ulykkesstedet
At patienter hurtigt kan bringes til rette hospital, 
f.eks. til højt specialiserede afdelinger

Andre lande har erfaring med at anvende små, lette 
helikoptere, der kan være hurtigt i luften og kan 
lande tæt på ulykkesstedet.



10 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Desuden er der ambulancerne 

Ambulancebase:
Lemvig
Holstebro
Herning
Ringkøbing
Struer

Gennemsnitlige responstider ved kørsel 1 i 2009*:
Gl. Ulfborg-Vemb Kommune: 15,5 min.
Gl. Vinderup Kommune: 13,5 min.
Gl. Holstebro Kommune: 5,8 min.

Mulighed for sundhedsfaglig rådgivning fra AMK-vagtcentralen i 
forlængelse af 112-kald

*de første 11 måneder af 2009
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Supplerende præhospital ordning
- aftale med Holstebro Kommune

Aftale mellem Region Midtjylland og 
Holstebro Kommune omkring en 
supplerende præhospital ordning i Ulfborg 
området

Aktivitet i 2008: 66 tilkald
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Forslag om etablering af en 
akutklinik i Holstebro

Nærtilbud til borgerne ved vurdering og behandling af 
mindre skader og behov for vagtlæge 

Åbent 8-22 

Bemandet med specialuddannede 
behandlersygeplejersker

I øvrigt bruges erfaringerne fra Silkeborg, Grenå, 
Skive, Ringkøbing og de nuværende erfaringer med 
akutklinikken på RH Holstebro
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Akutklinikken i Holstebro

Akutklinikken er et servicetilbud, om varetagelse 
af de behandlinger, som kan foregå tæt på
patienterne f.eks. 

Vurdere og behandle forstuvninger og mindre 
komplicerede brud
Behandle større sår, der kræver lokalbedøvelse
Behandle næseblødning, mindre brandsår, fjerne  
fremmedlegemer, behandle insektbid m.v

• Hvad kan Akutklinikken?

• Hvad er der på Akutklinikken?
Veludstyret med telemedicinsk opkobling, adgang 
til røntgen mv.  
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Akuthospitaler

Alle akutte uvisiterede patienter skal ALTID til 
det nærmeste akuthospital 

Gødstrup 
Fuldt udbygget fælles akutmodtagelse
45 km fra Ulfborg til Gødstrup 
68 km fra Thorsminde til Gødstrup
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Akut syg/akut skadet patient 
i Ulfborg-området

Konsultation

Hjemmebesøg

Vagtlæge/egen læge

Akut sygdom/Akut skade, 
som ikke er livstruende

Livstruende sygdom/tilskadekomst

112-kald –
evt. i forlængelse heraf 

sundhedsfaglig rådgivning
via AMK-vagtcentralen

Supplerende 
præhospital ordning

Ambulance

Akutbil

Helikopter

Akuthospitalet Gødstrup

Højt specialiseret 
behandling 
f.eks. Skejby

Grafisk illustration af det akutte beredskab i området omkring Ulfborg

Akuthus Lemvig 

Akutklinik Holstebro 
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Hvad siger lægerne til forslaget
- kort sagt

Akutplanen er sundhedsfaglig i orden
Akutbiler og ambulancer skal hænge bedre 
sammen – og der skal fortælles noget mere 
om hvad de kan
Giv ikke nogle syge et ringere tilbud end 
planlagt i akutplanen
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Hvad så videre …

Høringssvar kan sendes til 
akutnordvest@stab.rm.dk
Forslaget er til høring indtil 17. april
Behandling i regionsrådet den 26. maj
Indgår i den samlede ansøgning til 
regeringen om penge til at bygge et nyt 
hospital i Gødstrup
Læs mere på www.akutnordvest.rm.dk


