
Ambulancer i tal
58 permanente ambulancer, 4 midlertidige ambulancer og 29 sygetransporter. 
10 akutbiler (november 2009)

Region Midtjyllands servicemål 
Til livstruende situationer (hastegrad A)
75 % af udrykningerne med horn og blå blink når frem på under 10 minutter
92 % af udrykningerne med horn og blå blink når frem på under 15 minutter
98 % af udrykningerne med horn og blå blink når frem på under 20 minutter

Til hastende, ikke livstruende situationer (hastegrad B)
60 % af kørslerne når frem på under 15 minutter
75 % af kørslerne når frem på under 20 minutter

Faktiske responstider (gennemsnitstider 1/12-09 til 31/1-10)

Ambulancer Servicemål 
i minutter

Livstruende 75 % var fremme på 10,4 min. 10 min.

(Hastegrad A) 92 %  var fremme på 15,1 min. 15 min.

98 %  var fremme på 19,9 min. 20 min.

Ikke Livstruende 60 %  var fremme på 15,0 min. 15 min.

(Hastegrad B) 75 %  var fremme på 19,7 min. 20 min.

 
Fakta om ambulancerne i Region Midtjylland 
(1/12-09 til 31/1-10)

Hvor ofte kører Region Midtjyllands ambulancer? 
Hastegrad A, Livstruende 7.412
Hastegrad B, Hastende, men ikke livstruende 3.069
Hastegrad C, Ikke hastende 5.462
Hastegrad D, Liggende transporter og ”uoplyst”  3.882

Ture kørt i ambulancer - i alt 19.825

 
Grafi sk Service 1400-10-044B

 

Region Midtjylland

www.regionmidtjylland.dk

Det er politiets 
alarm – 112 
central , der 
tager stilling 
til, om der skal 
sendes en 
ambulance. 

Patienten bliver 
undersøgt og behandlet 
på stedet.

I særligt alvorlige 
tilfælde bliver 
akutlægebilen 
også sendt afsted. 

Patienten bliver 
kørt til hospitalet 
– oftest direkte til 
akutmodtagelsen. 

En person kommer 
alvorligt til skade eller 
bliver akut syg. Der bliver 
ringet til politiets alarm 
– 112 central . 

Læger og 
sygeplejer-
sker behandler 
patienten på 
hospitalet. 

Region Midtjyllands AMK-vagt-
central (Akut Medicinsk Koordi-
nation), får elektronisk besked fra 
politiets alarm – 112 central og 
sender straks ambulancen afsted. 
En sundhedsfaglig medarbejder  
kan kontakte personen der har 
ringet og eventuelt vejlede i 
 førstehjælp. 
Samtalen kan også ende med, at 
man fi nder ud af, at der er behov 
for anden hjælp – for eksempel 
skadestue eller lægevagt.
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Udgangspunkter for 
ambulancer og akutbiler


