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UDKAST 
Disponeringsvejledning for politiets alarmcentraler i Region Midtjylland 
 
Ambulance + akutbil sendes straks med udrykning (RØD) 
Ved alvorlige og umiddelbart livstruende tegn hos en person 

- gælder både ved sygdom og tilskadekomst 

• ingen reaktion, eller kun uforståelige lyde/ord ved tilråb og rusk 

• ingen vejrtrækning 

• meget besværet eller støjende vejrtrækning, svært ved at tale på grund af luftmangel 
 
Alvorlige tegn og tilstande, der er eller hurtigt kan blive livstruende 

• alvorligt vejrtrækningsbesvær 

• brystsmerter 

• pludselig opstået voldsom hovedpine 

• små børn med vejrtrækningsbesvær 

• små børn ved mistanke om akut alvorlig sygdom 

• pludselig voldsom blødning ud af mund/næse/endetarm 

• blødning hos højgravide (7.-9. måned eller uge 28-40) 
 
Ulykker, der indebærer risiko for livstruende tilstande 

• drukneulykker 

• færdselsuheld 
- på motorvej 
- frontalt sammenstød 
- kollision med fast genstand 
- med fastklemte 
- hvor bil rullet rundt/væk fra vejen 
- med lastbil/bus involveret 
- motorcykel involveret 
- med tog involveret 
- hård mod blød trafikant 

• ulykker hvor fly eller tog er involveret 

• andre alvorlige ulykker/tilskadekomst 
- fald fra store højder 
- fastklemte ved arbejdsulykker 
- tilskadekomst med voldsomme synlige blødninger 
- alvorlige hesteulykker 
- skudsår eller stiksår i mave, brystkasse, ryg, hals og hoved 
- hængning 

• udslip af giftige dampe og/eller røg, kemiske ulykker, biologiske og radioaktive farer 

• standby ved brande med risiko for personskade og politiaktioner 
 

I tvivlstilfælde, ring til ambulancelægen (nummer på bagsiden) 
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Ambulance med udrykning (GUL) 
 
Ved tegn, tilstande og ulykker, som ikke kan henføres til punkt 1, og hvor der skønnes behov for 

hurtig hjælp, som f.eks. ved 

• halvsidige lammelser1 

• smerter, som er så stærke, at patienten ikke kan stå eller sidde 

• brud, ledskred eller andre skader, hvor patienten ikke kan stå eller sidde 

• fødsel 

• andre tilfælde, hvor der vurderes at være behov for hurtig hjælp 
 

I tvivlstilfælde, ring til 
Skadestuevisitationen ved tilskadekomst: XX XX XX XX 
Lægevagt – hotline ved akut sygdom: XX XX XX XX – nummeret må ikke oplyses til 
borgere/patienter 
Lægevagt – borger/patientnummer: 70 11 31 31 
 
 

Anden transport eller hjælp (GRØN) 
 
Ambulance uden udrykning (hvis patienten har behov for liggende transport) – ellers bil, taxa, 
abonnementskørsel Falck o.l. 
 
Mindre eller ikke alvorlige tegn, tilstande og ulykker 

Det gælder tilfælde, som ikke kan henføres til punkt 1 og 2, som f.eks. 

• mindre sår 

• skader, hvor patienten kan gå ved støtte og sidde i bil 

• mindre blødninger fra næse, mund, endetarm 

• mindre underlivsblødninger, også hos gravide de første tre måneder af graviditeten 

• og mange andre 
 
Personer kan henvises til at ringe til egen læge, skadestuevisitation, lægevagt, eller 
hjemmesygeplejerske 
 

I tvivlstilfælde: Henvis eventuelt personen til – eller ring selv til skadestuevisitation (ved 
tilskadekomst) eller lægevagten (ved akut sygdom) 
 

Særlige hensyn til ældre, børn, fremmedsprogede, handicappede og andre, der har svært ved at 
udtrykke sig eller svært ved at skaffe sig hjælp 

 
 

                                                
1 Ambulancepersonalet er uddannet og trænet i at vurdere denne type patienter. Ambulancepersonalet er instrueret i at 
køre direkte til trombolysebehandling, såfremt kriterierne er opfyldt. I tilfælde af, at der udover halvsidig lammelse er 
andre symptomer, som hører under ’rød alarm’, så vil der også blive sendt en akutbil. Såfremt der er sendt en 
ambulance, og ambulancebehandleren vurderer, at der er behov for en akutbil, så vil akutbilen ligeledes blive sendt. 
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