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Akuthospitaler 

■ Det Nye Universitets-

hospital, Århus, Regions-

hospitalet Horsens, 

 Regionshospitalet Randers, 

Regionshospitalet Viborg 

og et nyt samlet hospital 

i Vest. 

■ Indtil videre vil der fortsat være akutmodtagelser 

i Herning og Holstebro

På akuthospitalerne bliver patienten mødt af et hold 

specialister som hurtigt kan udrede, hvad patienten 

fejler og sætte gang i den rigtige behandling.

Visiteret medicinsk 

akutmodtagelse 

■ Regionshospitalet Silkeborg 

Hospitalet kan tage imod akutte 

medicinske patienter og skal være 

et center of excellence inden for det medicinske område. 

Det betyder, at hospitalet også skal udvikle metoder, som 

kan forebygge, at medicinske patienter indlægges akut.

Akutbiler

■ Århus: Lægebemandet akutbil 

ved traumecentret 

■ Ringkøbing, Skive/Salling, Lemvig, Tarm 

og Holstebro: Akutbiler er døgndækkende 

og bemandet med anæstesi syge plejersker. 

Ved behov suppleres disse med akutbil med 

en læge fra de fælles akut mod tagelser i 

Randers, Horsens, Viborg og akut mod-

tagelsen i Herning

■ Viborg, Randers, Horsens og Herning: 

Akutbiler fra de fælles akutmodtagelser 

samt akutbil i Herning er døgndækkende 

og er i udgangspunktet bemandet med 

en anæstesisygeplejerske. Er der ledig 

kapacitet på akuthospitalet, er akutbilen 

bemandet med en anæstesilæge

■ Djursland: Akutbilen er bemandet med 

læge dag/aften med udgangspunkt i Grenaa. 

Fra kl. 23 til 08 betjenes akutbilen med en 

 sygeplejerske med relevant baggrund 

■ Silkeborg: Akutbilen fortsætter uændret 

i dagtid med en læge og udvides til også at 

dække aften/nat som en lægeintegreret 

ordning 

Intensiv brug og videreudvikling af tele-

medicin og specialuddannet personale i 

ambulancer og akutbiler gør, at afstanden til 

akuthospitalet får mindre betydning.

Akutklinikker

■ Silkeborg

■ Ringkøbing 

■ Grenaa

■ Skive

Akutklinikkerne tager sig af mindre skader.

I Silkeborg er akutklinikken døgnåben. I Grenaa, 

Skive og Ringkøbing har akutklinikken åbent alle dage 

8-22 i et samarbejde med almen praksis/lægevagten

Læger/lægevagt

Lægen er fortsat borgeren og patientens 

primære indgang til sundhedsvæsenet 

og akut behandling. Enten kontakter man 

egen læge eller lægevagten hvis det er 

uden for normal dagtid, eller også ringer 

man 112, hvis det er nødvendigt. Der er 

cirka 800 lægepraksis i regionen.

Ambulancer

Antallet af ambulancer og den tid det tager 

for ambulancen at nå frem er uændret 

med akutplanen. I øjeblikket er der i alt 103 

ambulancer fordelt på 34 stationer. Alle 

ambulancer har moderne telemedicinsk udstyr 

og livreddende apparatur og er bemandet med ambulancebehandlere 

der kan stabilisere patienten og yde en basal livreddende indsats.

Øberedskab

■ På Samsø og de øvrige småøer er der 

et akutberedskab centreret om ø-lægen eller en syge-

plejerske. Der er backup fra bl.a. en rednings helikopter.
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