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Notat

Præhospital dækning i Kolding-området med
lægebil/akutbil
Præhospital dækningen i Kolding-området ud over ambulancer indtil nu
Region Syddanmark har videreført ordningen fra Vejle Amt med ambulancelæger, der kører ud fra
egen bopæl/praksis. Der var 6 ambulancelæger i Vejle Amt ved regionsdannelsen. Vejle Amt blev delt
og de 2 nordligste ambulancelæger er placeret i Region Midtjylland.
Der er pt. 4 ambulancelæger i den del af Vejle Amt, der blev en del af Region Syddanmark. En i
Gadbjerg, en i Vejle, en i Fredericia og en i Lunderskov ved Kolding. Der er yderligere en
ambulancelægevikar, der bor i Fredericia, og kører i begrænset omfang.
Ambulancelægerne er tilmeldt ambulancelægeordningen over 80 % af årets timer, og der er en
vagtordning, så der er altid er en læge på vagt, der kan fungere som skadestedskoordinerende læge
ved større ulykker
Ambulancelægen i Lunderskov har meddelt, at hun stopper ved udgangen af marts 2009, så der skal
ses på, om der skal etableres en erstatningsløsning i Kolding området. Der arbejdes på en
forlængelse af aftalen indtil en ny ordning kan træde i kraft.
Der er ikke i den præhospitale udbygningsplan, der er vedtaget af regionsrådet den 29. september
2008 sammen med gennemførelsesplanen for fremtidens sygehuse i Region Syddanmark planlagt en
præhospital udbygning i Kolding-området, der jo allerede var dækket af ambulancelægeordningen fra
det tidligere Vejle Amt, dog står der i den vedtagne gennemførelsesplan, at der bør overvejes
”etablering af sygehuslægebil med udgangspunkt fra Kolding Sygehus, så der er lægebil ved alle
akutsygehuse”.
Det tidligere Vejle Amt i Region Syddanmark har en geografisk opbygning med 3 større byer, der gør
det problematisk at lade hele Trekantsområdet blive dækket af en lægebil i Kolding.
Sundhedsstaben har i det følgende opstillet en række forskellige forslag til præhospital dækning ud
over ambulancer i Kolding-området. Det skal ved etableringen af ny præhospital ordning i Koldingområdet medtænkes, at de øvrige lægebiler er der.

Modeller for fremtidig dækning i Kolding-området
Der er opstillet 5 forskellige modeller for fremtidig dækning af Kolding-området med en præhospital
enhed ud over ambulancer:
1.
2.
3.
4.
5.

Døgndækkende sygehuslægebil
Døgndækkende akutbil med paramediciner
Sygehuslægebil i dagtiden og akutbil med paramediciner om natten
Sygehuslægebil i dagtiden
Akutbil i dagtiden med paramediciner

1. Døgndækkende lægebil
Løsningen med det længst uddannede personale er etablering af en sygehuslægebil bemandet med
anæstesilæger fra Sygehus Lillebælt kørt af lægebilsassistenter i en lægebil.
Det er den løsning, der er etableret/eller etableres ved de 4 andre akutsygehuse i regionen i
udbygningsplanen.
En døgndækkende lægebil vurderes årligt at koste ca. 11,5 mio. kr.
2. Døgndækkende akutbil med paramediciner
Denne løsning vil sikre en døgndækkende løsning med en akutbil med paramediciner ligesom i
mange andre områder i regionen. Paramedicineren har flere præhospitale kompetencer end
ambulancebehandleren i ambulancen men færre end lægen i lægebilen.
En døgndækkende akutbil vurderes årligt at koste ca. 3,9 mio. kr.
3. Lægebil i dagtiden 7.30 – 18.30 og akutbil med paramediciner om natten
En døgndækkende løsning, der er en kombination af model 1 og 2, hvor bilen er bemandet med læge
og kørt af lægebilsassistenter/paramedicinere i dagtiden, hvor der er de fleste 1-1-2-opkald om
sygdom og ulykker, og paramediciner om natten, hvor der ikke er så meget aktivitet.
En lægebil i dagtiden og en akutbil med paramediciner om natten vurderes årligt at koste ca. 6,9 mio.
kr.
4. Lægebil i dagtiden 7.30 – 18.30
En lægebil i dagtiden, hvor der er de fleste 1-1-2 opkald om sygdom og ulykker, bemandet med
anæstesilæger fra Sygehus Lillebælt kørt af lægebilsassistenter i en lægebil.
Det er den løsning, der er etableret/eller etableres ved de 4 andre akutsygehuse i regionen i
udbygningsplanen – dog kun i dagtiden i Kolding.
En dagdækkende lægebil vurderes årligt at koste ca. 4,7 mio. kr.
5. Akutbil i dagtiden med paramediciner kl. 8.00 -22.00
En akutbil i dagtiden, hvor der er de fleste 1-1-2-opkald om sygdom og ulykker, bemandet med en
paramediciner. Nærmeste tilmeldte/ledige præhospitale enhed ud over ambulancer i regionen vil køre
til Kolding om natten, hvis det er relevant.
En akutbil i dagtiden med paramediciner vurderes årligt at koste ca. 2,3 mio. kr.
Det vil formentlig tage op til et halvt år efter en politisk beslutning, før en ordning kan træde i kraft, da
etableringen skal aftales med de involverede parter, og der skal være ansat mandskab, som er
uddannet til opgaven, der skal fremskaffes bil og udstyr og findes en placering til bilen.
Region Syddanmark har afsat et budget på ca. 1,160 mio. kr. til lægebilen i Lunderskov, som kan
indgå i finansieringen af en ny præhospital ordning i Kolding-området. Etableringen af en ny ordning i
Kolding-området kan i 2009 holdes indenfor det præhospitale budget i 2009, da iværksættelsen af den
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nye ambulanceaftale med præhospital udbygning kommer senere i gang i 2009 end oprindelig
forudsat, men vil skulle indarbejdes i budgettet for 2010 og frem.
Udgiften til de øvrige lægebiler i Trekantsområdet er ca. 3,9 mio. kr. om året. Hvis disse lægebiler med
deres vagtordning bevares, kombineret med at der etableres en lægebil i dagtiden i Kolding og en
akutbil med paramediciner om natten, så vil der være en god dækning af Trekantsområdet.
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