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Akutberedskabet
– Borgerens tryghed
ved akut sygdom
Region Hovedstadens Akutberedskab har til formål at skabe et sammenhængende akutberedskab for borgerne og give en let og lige adgang til hjælp
hele døgnet.
Akutberedskabet varetager en lang række opgaver på det akutte og
præhospitale område og er bl.a. ansvarlig for at modtage og visitere
sundhedsfaglige 1-1-2 opkald, modtage og visitere opkald til Akuttelefonen
1813 samt disponere ambulancer, akutlægebiler, siddende transport,
liggende sygetransport og en række specialkøretøjer. Akutberedskabet
står desuden for planlægning og operativ ledelse af regionens samlede
tværgående sundhedsberedskab, centreret omkring AMK-funktionen på
Regionens Vagtcentral.
Akutberedskabet er organiseret i fem enheder med reference til direktionen:
Vagtcentralen, Ambulance og Køretøjer, Økonomi og Planlægning, HR og
Arbejdsmiljø samt Sekretariat og Kommunikation. Der er ansat ca. 600
medarbejdere fordelt på de fem enheder, og knap 700 medarbejdere er
ansat hos ambulancetjenestens eksterne leverandører. Hertil kommer
midlertidigt ca. 1.400 medarbejdere som har COVID-19 relaterede opgaver
såsom hjælp til booking, test og podning, vaccination mm.
I slutningen af 2020 blev forankringen af udviklings- og forskningsprojektet
Aktiv Patientstøtte, som tilbyder støtteforløb til patienter med kroniske
sygdomme, flyttet til regionens koncerncenter Center for Sundhed.
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Region Hovedstadens
sammenhængende
akutsystem

Det akutte patientforløb starter i telefonen, når
borgeren ved ulykke eller sygdom ringer 1-1-2
eller 1813 alt efter hastegrad og alvorlighed.
Opkaldet modtages på Regionens Vagtcentral, hvor
sundhedsfagligt personale ved enten 1-1-2 eller
1813 rådgiver, prioriterer og visiterer til den relevante
hjælp.
Når det vurderes nødvendigt, udsender
personalet på Regionens Vagtcentral de relevante
præhospitale enheder; liggende sygetransport,
siddende patient-transport, ambulance med eller
uden udrykning, akutlægebil, akutlægehelikopter,
psykiatrisk akutberedskab, akutte hjemmebesøg
eller specialkøretøjer og funktion såsom Babylancen,
Sociolancen og TEMS-enheden (Tactical Emergency
Medical Service).
2020 hos Akutberedskabet
Året 2020 har været et helt særligt år for Akutberedskabet, da COVID-19 har påvirket virksomhedens
normale driftsområder og samtidig affødt nye,
omfattende regionale opgaver, som er blevet
forankret hos Akutberedskabet. Det drejer sig
bl.a. om de regionale TestCentre suppleret af
mobile enheder og om oprettelse af to call centre:
Corona hotline og Corona test booking. Hertil
kommer Akutberedskabets nye opgaver i forhold
til f.eks. udkørende podefunktion. COVID-19 har
betydet, at alle hos Akutberedskabet løbende har
skullet forholde sig til nye vilkår, f.eks. ændringer i
retningslinjer for visitation og for brug af personlige
værnemidler, behov for at oprette nye funktioner og
varetage nye opgaver.
2020 var også året, hvor der som et helt nyt tiltag
er oprettet og gennemført et kursus i Præhospital

Akutmedicin på Københavns Universitet med
praktikforløb i Akutberedskabet. Derudover modtog
Akutberedskabet i 2020 Digitaliseringsprisen inden
for Innovation for arbejdet med kunstig intelligens
til erkendelse af hjertestop ved sundhedsfaglige
opkald til 1-1-2.
Centrale resultater i 2020
Akuttelefonen 1813 er en del af Region Hovedstadens Akuthjælp og varetager den akutte visitation
til hospitalerne på døgnbasis samt den traditionelle
lægevagtsfunktion for regionens godt 1,8 mio.
borgere døgnet rundt, året rundt. Det blev i 2020 til i
alt 1.168.382 opkald til Akuttelefonen 1813, som er
det højeste antal hidtil. Stigningen antages i høj grad
at skyldes COVID-19, og der blev derfor etableret en
Corona hotline til COVID-19 relaterede spørgsmål og
lanceret en chatbot til selvvurdering ift. COVID-19.
Der er vedtaget delmål i arbejdet med at sikre
kortere svartider, og Akuttelefonen 1813 opfyldte
delmålene i oktober og november.
Regionens Vagtcentral håndterer desuden de
sundhedsfaglige 1-1-2 opkald, som i 2020 udgjorde
124.277 opkald. I 2020 disponerede Regionens
Vagtcentral i alt 780.396 kørsler fordelt på over
otte forskellige kørselstyper, herunder 194.837
ambulancekørsler (kategori A, B og C) samt 460.239
siddende transporter.
Det politiske servicemål om, at 90% af ambulancer
i A-kørsel skal være fremme hos borgerne indenfor
13 minutter, blev opfyldt i 2020. Der er taget to nye
ambulancer og en ny sociolance i brug. Derudover
implementerede Akutberedskabet i 2020 indsatsen
”den præhospitale visitation” (PHV). PHV er et
mindre, men medicinsk fuldt udstyret køretøj

bemandet med én paramediciner, som udelukkende
sendes til udvalgte B-kørsler. PHV tilbyder en
personlig kontakt med borgeren og flere tilbud
end en transport med ambulance til hospital, fx
samarbejde med kommunernes akutteams, for at
finde den bedste løsning for borgeren.
Akutberedskabet har i samarbejde med Center
for Sundhed, Center for Ejendomme, Center for
Økonomi og Center for HR og Uddannelse etableret
og drevet testfaciliteterne til alle, der ønsker at blive
teste for corona i Region Hovedstaden. Her er det
lykkedes på ganske kort tid at etablere og bemande
både faste og mobile testfaciliteter og ved udgangen
af året at have en daglig testkapacitet på 42.5000
test.
Forskning og udvikling er prioriterede områder i
Akutberedskabet, der kan bidrage til at udvikle
kvaliteten. Der er bl.a. igangsat udviklingsprojekter
ved Akuttelefonen 1813 med en rådgivningskø
med call back funktion, igangsat et ph.d. projekt
om videovisitation af børn og udviklet en COVIDchatbot, som er blevet landsdækkende.

For at få borgernes feedback og input til, hvordan
Akutberedskabets indsatser kan udvikles, er der
afholdt to borgerworkshops om hhv. Akuttelefonen
1813 og siddende transport.
For at styrke kvaliteten i brugertilfredshedsmålingen,
igangsatte Akutberedskabet i samarbejde med
KOPA (Kompetencecenter for Patientoplevelser) et
nyt koncept fra august 2020. Borgernes tilfredshed
måles ift. Akuttelefonen 1813, 1-1-2, ambulancekørsler samt liggende sygetransport og siddende
transport, og gennemsnittet lå mellem ca. 4 - 4,5 på
en skala fra 1-5.
Akutberedskabet indgår også i en række internationale samarbejder, hvor det i 2020 særligt har
været værdifuldt på tværs af organisationern i The
European EMS Leadership Network at sparre om
håndteringen af COVID-19 pandemien.
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COVID-19 pandemien
En hyldest til Akutberedskabets
fantastiske personale
En årsrapport for året 2020 vil uvægerligt komme
til at handle om COVID-19. Pandemien lammede
store dele af det danske samfund. Men for det
præhospitale område stod intet stille. Tværtimod.
Alle de dedikerede og dygtige medarbejdere hos
Akutberedskabet fik i 2020 og under COVID-19 vist,
hvor vigtigt den præhospitale indsats er i sundhedsvæsnet og for samfundet generelt.
Da de første tegn på, at Danmark blev ramt af COVID-19 viste sig, var det i første omgang Akuttelefon
1813, der blev borgernes tryghed. Senere, da flere i
samfundet blev syge, blev den samlede Vagtcentral
og Akutberedskabets udkørende enheder også
afgørende for borgernes tryghed. Akutberedskabets
personale har trods travlhed mødt borgerne med
professionalisme, omsorg og kompetence i en
situation, hvor vi alle manglede viden om COVID-19
og blev mødt af skiftende nationale retningslinjer og
stor usikkerhed i befolkningen. Da de fleste andre i
samfundet blev sendt hjem, fik Akutberedskabets
medarbejdere meget travlt med at tage vare på
patienter og borgere i Region Hovedstaden.

I 2020 udviste Akutberedskabet og alle Akutberedskabets medarbejdere en imponerende
omstillingsparathed og beredvillighed. For at
håndtere COVID-19 blev der i 2020 etableret flere
nye enheder og Akutberedskabets medarbejderantal
steg med over 200% fra ca. 600 til omkring 2000
medarbejdere. Der er blevet udviklet, bemandet
og drevet funktioner som Corona hotline, Corona
test booking, den udkørende podefunktion og ikke
mindst testfaciliteter for hele regionen og vaccination af de første ældre på plejehjem i regionen. Det
har været et imponerende år for Akutberedskabet,
hvor alle har vist, hvilket stof det præhospitale
område er gjort af.
Selv i COVID-19 travlhed var der i Akutberedskabet
fokus på, at COVID-19 rammer alle befolkningsgrupper - også børn. For at hjælpe børnene med at
huske hygiejnerådene blev der udviklet fem corona-superhelte, der skulle hjælpe til at formidle de
fem coronaråd blandt børnene. For at hjælpe med at
aktivere de små under hjemsendelsen fra institutioner og skole udskrev Akutberedskabet også en
tegnekonkurrence, hvor præmien var at besøge en
af Akutberedskabets ambulancer. Til glæde for alle
med deres gang i Akutberedskabet modtog vi rigtig
mange flotte tegninger, der i en periode udsmykkede
Akutberedskabet.
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2020 i tal: COVID-19 enheder
Corona hotline
For at sikre, at opkald til 1813 med anden sygdom
end COVID-19 fortsat kunne komme igennem og få
den behøvede hjælp blev det hurtigt klart, at der var
behov for at håndtere henvendelser om COVID-19
særskilt. Corona hotline blev derfor etableret og har i
2020 håndteret hele 160.571 opkald om COVID-19.
Antallet af opkald til corona hotline har varieret
hen over månederne. Der var særligt høj aktivitet i
marts, hvor corona hotline blev opstartet og i august
og september. Der var lavere aktivitet i oktober,
november og december. Jf. figur 1: Opkald til Corona
hotline i bilag 1.
Udkørende podefunktion
Når du ankommer til Regionens Vagtcentral om
morgenen mødes du på bagsiden af bygningen af
en lang række af biler der holder klar til at køre ud
over regionen. Det er den udkørende podefunktion
der står klar. I løbet af året er antallet af biler steget
støt og rækken, der holder klar, er efterhånden blevet
lang. Podefunktionen er blevet udviklet i takt med et
stigende behov for podning på plejehjem, bosteder
og andre steder i region og kommuner.
Den udkørende podefunktion har forudsat et stærkt
samarbejde med kommunerne. Det har derfor
medvirket til, at Akutberedskabets tætte kommunale
samarbejde er blevet styrket markant under
COVID-19, og at endnu flere gode relationer er blevet
etableret.
Den udkørende podefunktion har i 2020 foretaget
15.378 kørsler og foretaget 112.469 podninger.
Antallet af kørsler fra den udkørende podefunktion
har ligget mellem 1.000 og 2.500 om måneden fra
april til december. Jf. figur 2: Antal kørsler til podning
i bilag 1. Antallet af podninger er steget støt i løbet
af året og nåede det højeste antal i december
måned med ca. 33.500 podninger. Jf. figur 3: Antal
podninger i bilag 1.

TestCenter Danmark – et nationalt test set-up
Region Hovedstadens Akutberedskab var i front, da der
skulle etableres et nationalt test set-up i pandemiens
begyndelse. Inden den fulde udrulning af det nationale
TestCenter set-up blev der 7. april etableret et
pilot-TestCenter i Region Hovedstaden placeret ved
Herlev Hospital. Akutberedskabet deltog i indretning,
etablering og udrulning af pilotprojektet der lå til grund
for det set-up der siden blev udrullet nationalt.
I slutningen af april stod Region Hovedstadens første
TestCenter klar i fælledparken og blev hurtigt suppleret
med TestCenter telte i alle regionens planlægningsområder og på Bornholm. Over de følgende 8 måneder
blev kapaciteten i Regionens TestCentre opjusteret fra
1000 daglige test til en kapacitet på 42.5000 daglige
PCR test i december. De midlertidige TestCentre, der
først var etableret i hvide telte, blev udskiftet med
mere robuste fysiske rammer, så TestCentrene kunne
modstå efteråret og vinteren.
Indsatsen med etablering af TestCentrene i Region
Hovedstaden er kun lykkedes på grund af en stor
og ihærdig indsats på tværs af Regionen. Center for
Ejendomme, Center for Økonomi samt Center for HR
og Uddannelse har alle spillet en kæmpe rolle i arbejdet
med at etablere, bemande og drive TestCentrene.

Vaccination
Den 27. december kunne de første plejehjemsbeboere endelig blive vaccineret mod corona.
Akutberedskabet stod i spidsen for en omfattende
indsats i samarbejde med Center for Ejendomme,
Apoteket og de alment praktiserende læger om
over julen at igangsætte vaccinationen af Region
Hovedstadens ældre borgere. Ligeledes blev arbejdet
med at etablere store vaccinationscentre igangsat og
byggeprocessen begyndte i vaccinationscentrene i
Ballerup, Bella Center, Øksnehallen og på Bornholm.
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Akuttelefonen 1813
Akuttelefonen 1813 er borgernes indgang til
akut hjælp ved sygdom uden for egen læges
åbningstid og ved skader døgnet rundt i Region
Hovedstaden. Det sundhedsfaglige personale
rådgiver, prioriterer og visiterer borgeren til
den relevante hjælp, f.eks. akut visitation til
hospitalerne.
Region Hovedstaden har vedtaget politiske servicemål for svartiden for Akuttelefonen 1813. 90 % af
opkaldene skal besvares inden for 3 minutter, og 100
% af opkaldene skal besvares inden for 10 minutter.
Regionsrådet har vedtaget delmål i arbejdet med at
sikre kortere svartider, som forventes opfyldt fra den
1. august 2021. 70 % af opkaldene skal besvares
inden for 3 minutter, og 90 % af opkaldene skal
besvares inden for 10 minutter.
Henvisningsmønsteret har ændret sig
Ud af samtlige opkald blev ca. 43 % afsluttet med
bl.a. råd og vejledning til egenomsorg via telefonen
af en sygeplejerske eller en læge ved Akuttelefonen
1813. Det svarer til en stigning på ca. 1 % ift. 2019,
samtidig med at der var en væsentlig stigning i det
samlede antal opkald.
Som følge af COVID-19 omlagde Akuttelefonen
1813 meget hurtigt visitationen, som foretages på
baggrund af opkaldene Det medførte betydelige
ændringer i visitationsmønsteret. Hvor knap 27 %
af alle opkald i 2020 endte med en henvisning til
akutmodtagelse og akutklinik, var andelen 36 % i
2019. Det omfatter borgere, som henvises og får

en tid til vurdering og evt. behandling (behandlerspor) eller henvises til at blive set umiddelbart ved
ankomst (vurderingsspor) på en akutmodtagelse
eller en akutklinik. Forklaringen er bl.a. at flere opkald
(en stigning på knap 3 procentpoint) afsluttes til
egenomsorg end i 2019, og at knap 9 % af alle
opkald i 2020 fik en specifik COVID-19 relateret
henvisning*).
Der ses en nedgang på 1 % i andelen af borgere,
der henvises til den Centrale Visitation (CVI) på
hospitalerne. Derudover er henvisningsmønsteret i
store træk uændret.

CHATBOT
Chatbot COVID-19 er
et digitalt værktøj, som
borgerne kan anvende
som et supplement til
at vurdere, om de skal
ringe til lægevagten/
Akuttelefonen 1813, egen
læge eller om de skal
blive hjemme. Chatbotten
tilgåes bl.a. fra 1813.dk.
Chatbotten blev udviklet på 48 timer og efter lidt
over en uge var den takket været et tværregionalt
samarbejde nationalt udrullet.
I marts måned var der over 100.000 validerede
brugere af chatbotten, og i resten af 2020 har antallet
ligget mellem 8.000 – 35.000 pr. måned, jf. Figur 7
Antal validerede brugere af chatbotten i bilag 1.

*) Dette nye COVID-19 respons omfatter borgere, som Akuttelefonen 1813 henviser til CVI COVID-19 eller podetest.
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2020 i tal
Ekstraordinært
mange opkald

181
3
1.168.382

opkald

Akuttelefonen 1813 besvarede i 2020 det højeste antal opkald hidtil. Antallet af
opkald har været markant stigende over de seneste år, men i 2020 antages det i
høj grad at være relateret til COVID-19.

58 %
af alle opkald blev
besvaret inden for
3 minutter

3

minutter

81 %
af alle opkald blev
besvaret inden for
10 minutter

Det er næsten på
niveau med 2019,
trods en aktivitetsstigning på ca. 16 %.

10

minutter

I oktober og november måned 2020 lykkedes det Akuttelefonen 1813 at opfylde delmålene for svartider.
December er traditionelt en travl måned, hvilket vanskeliggør opfyldelse af delmålene, jf. Figur 5: Opkald til
Akuttelefonen 1813, Andel af opkald håndteret inden for 3 minutter i 2019 og 2020 og Figur 6: Opkald til
Akuttelefonen 1813, Andel af opkald håndteret inden for 10 minutter i 2019 og 2020 i bilag 1.

Akuttelefonen 1813 har da COVID-19 ramte Danmark i
2020 i høj grad fungeret som borgernes indgang til viden
om COVID-19.
Det ses ved, at der siden februar/marts har været
ekstraordinært mange opkald angående COVID-19 og derfor
en markant ekstra aktivitet, et ændret indringningsmønster
samt særligt i foråret en længere samtaletid, for at sikre
borgerne den nødvendige udredning for eventuel COVID-19,
jf. Figur 4: Antal opkald håndteret af Akuttelefonen 1813 i
2019 og 2020 i bilag 1.
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1-1-2 opkald
2019
2020 i tal:
Færre sundhedsfaglige 1-1-2 opkald i 2020
Regionens Vagtcentral håndterede 124.277 sundhedsfaglige 1-1-2 opkald i 2020. Det er omtrent 6000 eller
4,6 % færre end i 2019.

130.212
opkald

Der var mellem 9-12.000 opkald om måneden nogenlunde
ligeligt fordelt over året, dog ses et fald i opkald i april
sandsynligvis som følge af nedlukningen af samfundet på
grund af COVID-19 pandemien. Der blev håndteret flest
sundhedsfaglige opkald i august måned. Jf. figur 12: Antal
opkald håndteret af 1-1-2 fordelt på måneder i bilag 1.
Kørsler efter opkald til 1-1-2
I 2020 er der i alt sendt 103.389 kørsler (82%) på de
124.77 sundhedsfaglige 1-1-2 opkald, der er håndteret på
Regionens Vagtcentral. Kørsler omfatter ambulancekørsel,
liggende sygetransportkørsel eller siddende patientbefordring. Grunden til at der er færre kørsler end der er
håndteret opkald, skyldes, at der kan være flere opkald
forbundet med en respons. Hovedparten af responserne,
der foretages på baggrund af 1-1-2- opkald resulterer i en
A- eller B-kørsel. Responstypen kategori A, udgør således
41,7% af responserne og kategori B 33,1% af responserne.
Kategori C og D udgør kun 2,8% af de samlede responser,
mens knap en fjerdedel gives et 1813 respons.
Sammenlignes 2019 og 2020 er fordelingen på de
forskellige responstyper stort set uændret med en lille
øgning i antallet af C og D responser.

HVAD ER ET
SUNDHEDSFAGLIGT OPKALD?
Det er Rigspolitiets og Hovedstadens Beredskabs
1-1-2 Alarmcentral, der modtager alle 1-1-2 opkald fra
borgerne. Personalet på 1-1-2 Alarmcentralen har til
opgave at afklare, på hvilken adresse hændelsen foregår
og derefter videresende alle opkald vedrørende sygdom
og tilskadekomst til de sundhedsfaglige visitatorer på den
relevante regionale Vagtcentral. Øvrige opkald vedr. politi
eller brand viderestilles til de pågældende myndigheder.
Når vagtcentralen modtager et sundhedsfagligt 1-1-2
opkald fra en borger, afføder det en af seks mulige
responser:
Kategori A: Livs- eller førlighedstruende opgaver, og
udover ambulancen, vil der ofte være brug for supplerende
indsatser med paramediciner og/eller akutlæge. Kategori
A afvikles altid med udrykning.

2020

124.277
1-12

22,4 %
Kategori F
(1813)

opkald

41,7 %
Kategori A

2,8%

Kategori
C, D og E

33,1 %
Kategori B

Kategori B: Hastende opgaver, hvor der ikke
umiddelbart er risiko for liv eller førlighed. Anvendelse
af udrykning til B-kørsler beror på en konkret vurdering
hos ambulancemandskabet.
Kategori C: Ambulancekørsel til ikke-hastende
ambulanceopgaver og planlagte transportopgaver,
der kræver medicinsk behandling eller overvågning.
C-kørsler afvikles uden udrykning.
Kategori D: Liggende sygetransportkørsler, der ikke
kræver behandling eller medicinsk overvågning.
Disse afvikles oftest af sygetransportvogne, men kan
varetages af ambulancer ved ledig kapacitet.
Kategori E: Siddende patientbefordring, som er kørsel
af borgere, der af helbredsmæssige årsager ikke kan
tage offentlige transportmidler, til fx undersøgelse eller
behandling på hospitalet. Det er kørsler der ikke kræver
behandling eller medicinsk overvågning.
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Brugertilfredshed
Akutberedskabet iværksatte fra august 2020 et
nyt og mere omfattende koncept for tilfredsmåling
i samarbejde med KOPA (Kompetencecenter for
Patientoplevelser). Konceptet omfatter fire driftsområder: Akuttelefonen 1813, 1-1-2, ambulancekørsler
samt liggende sygetransport og siddende transport.
Hver uge sendes der 100 spørgeskemaer ud
gennem E-Boks til borgere, der har ringet til Akuttelefonen 1813, ringet til 1-1-2 eller er blevet
transporteret af ambulance. Der sendes 200
spørgeskemaer til borgere, der er blevet transporteret af enten liggende sygetransport eller siddende
transport.
Den overordnede tilfredshed vurderes på en skala
fra 0 til 5 hvor 5 er mest tilfreds. Der ses mindre
udsving i tilfredsheden over perioden for de fire
drifts-områder. Gennemsnittet af den overordnede
tilfredshed ligger mellem ca. 4 – 4,5 for områderne,
jf. Figur 8-11 om samlet vurdering af tilfredshed.

Brugertilfredshed i Akutberedskabet
På spørgsmålet ”Er du samlet set tilfreds med din
kontakt med 1813 / med din kontakt med
1-1-2 / med dit møde med ambulancepersonalet /
transporten” er gennemsnittet for perioden:

4,0

4,1

Akuttelefonen
1813

1-1-2

4,5

4,1

Ambulancekørsler

Liggende sygetransport og siddende
transport

HVORDAN VURDERER DEN SUNDHEDSFAGLIGE VISITATOR,
HVILKEN RESPONS DER ER BEHOV FOR?
For at vurdere, hvilket respons der er korrekt i forhold til borgerens behov for hjælp, benytter den sundhedsfaglige
visitator sig af det fællesregionale ’Dansk Indeks for Akuthjælp’, der er et IT beslutningsstøtteværktøj for de sundhedsfaglige visitatorer. Dansk Indeks anvendes på alle regionernes Vagtcentraler i Danmark og revideres i fællesskab på
landsplan.
I 2020 var de tre mest anvendte kategorier af 1-1-2-opkald følgende:
• 12,8 pct. var relateret til kategorien ”nedsat bevidsthed, lammelser og/eller svimmelhed”,
• 11,9 pct. var relateret til ”ulykker” og endelig var
• 11,9 pct. relateret til ”brystsmerter og/ eller hjertesygdom”.
Se bilag 2 for Dansk Indeks med angivelse af andel, der er visiteret i den enkelte kategori i 2020.
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Ambulancer og kørsler
Mere end 780.000 kørsler i 2020
Akutberedskabet disponerer ikke blot kørsler som respons på sundhedsfaglige 1-1-2 opkald, tværtimod.
Akutberedskabet har en stor opgave i at sikre mange forskellige typer kørsler for regionens borgere for eksempel til
og fra behandlinger og indlæggelser, transport mellem hospitaler og til forskellige typer hjemmebesøg. I 2020 blev
der disponeret i alt 677.007 kørsler ud over de 103.389 kørsler, der blev sendt som respons på 1-1-2 opkald. Det
samlede antal kørsler i 2020 var således 780.396.
I 2020 har der været godt 3000 flere ambulancekørsler af typen C-kørsler, hvilket er hele 15,4 % flere end året før.
Der er også kørt flere siddende transporter (kørsel E), men dette skyldes primært, at Akutberedskabet først overtog
disponeringen af den siddende transport i foråret 2019 og således ikke har opgjort antal kørsler for hele 2019.
Derfor har Akutberedskabet opgjort mere end 24.000 flere siddende patientbefordringer i 2020 end i 2019 uden at
dette er et udtryk for, at der er kørt mere i 2020 end i 2019. Den siddende transport udgør langt den største del af
Akutberedskabets kørsler. Der blev således i 2020 disponeret i alt 460.239 siddende transporter.
Alle øvrige typer kørsler har overordnet været på samme niveau eller lidt lavere end året før, kun den liggende
transport (Kørselstype D) har også set en mindre stigning på 1,6%. Liggende transport udgør med sine 67.311
kørsler 9% af Akutberedskabets samlede kørselsaktivitet. Jf. tabel 2: Disponerede kørsler i bilag 1.

2020 i tal
Antal kørsler

Ambulance A

82.391

Ambulance B

87.109

Ambulance C

25.337

Liggende sygetransport D

67.311

Siddende sygetransport E
Akut Interhospital transport*

460.239
8.098

Akutlægebil
(eksl. Interhospital transport)

17.787

Hjemmebesøg

16.746

Hjemmebesøg til podning

15.378

* I akut Interhospital transport indgår også akutlægebiler. I 2020 var siddende sygetransporter driftet hele kalenderåret sammenlignet med 2019,
hvor driften blev overtaget gradvist fra februar måned til fuld drift i april måned
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AMBULANCERNES
RESPONSTIDER
HVOR HURTIGT
ER AMBULANCEN
FREMME?
Politiske mål og ny opgørelsesmetode på tværs af
regionerne.
Regionsrådet har sat som mål, at 90% af ambulancer i A-kørsel skal være fremme hos borgerne
indenfor 13 minutter, efter opgaven er modtaget
til disponering ved Regionens Vagtcentral, jf.
definitionen i bekendtgørelsen.
Da et gennemsnit for responstid ikke angiver den
reelle fordeling, men kun er et gennemsnit, angives
responstid traditionelt som en median (50%) og en
90% percentil. Medianen fortæller indenfor, hvilken
tid 50% af ambulancerne senest har været fremme
og 90% percentilen indenfor, hvilken tid 90% af
ambulancerne har været fremme, dvs. ydertiden.
Ny opgørelsesmetode
For bedre at kunne sammenligne responstiderne
på tværs af regioner, er regionerne blevet enige om
en fælles metode for opgørelse af responstiden.
For Region Hovedstaden og Akutberedskabet,
har ændringen af opgørelsesmetoden betydet
en forbedring af responstiden. På grund af den
ændrede opgørelsesmetode vil responstiderne
for 2020 ikke blive sammenlignet med tiderne for
2019.

BORGERINDDRAGELSE
I AKUTBEREDSKABET
Akutberedskabet er borgerens tryghed når de er akut
syge. Det er derfor vigtigt for Akutberedskabet at få
borgernes feedback og input til, hvordan den service
vi leverer, kan blive bedre. En af de bedste måder at
få det er ved at invitere borgerne indenfor og høre
deres ideer. I 2020 har Akutberedskabet afholdt to
borgerworkshops på to af de områder, hvor vi har
kontakt til allerflest borgere; Akuttelefonen 1813 og i
den siddende transport.
Begge workshops har bidraget med god, værdifuld
viden til Akutberedskabets arbejde med at udvikle
indsatsen på både Akuttelefonen 1813 og i den
siddende transport.
På den siddende transport blev et af resultaterne af
workshoppen, at der blev identificeret et behov for at
videreudvikle den tekniske kommunikationsplatform,
som den siddende transport bruger. Både mellem
Akutberedskab og hospitaler og i kommunikationsmuligheder til og fra borgerne. Dette arbejde har på
grund af Corona været pauseret det meste af 2020
men er genoptaget primo 2021.

Der blev snakket, tegnet og ideudviklet på workshoppen om den siddende transport i januar 2020.
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2020 i tal
Responstider

I 2020 var den mediane responstid for akut ambulancekørsel (kategori A), på 6 minutter og 5 sekunder.
Det vil sige, at halvdelen af ambulancekørsler kategori A var fremme indenfor senest 6 minutter og 5 sekunder.
I forhold til det politiske servicemål var 90% af ambulancerne i kategori A fremme indenfor 10 minutter
og 42 sekunder. Det betyder, at hele 96 % af alle A-kørsler i 2020 var fremme indenfor 13 minutter. Det
politiske servicemål er således opfyldt i 2020. Dette gør sig gældende for Regionen samlet men også for alle
planområder individuelt. Jf. Figur 13: Responstider ambulancekørsel kategori A - Opdelt på planområder 2020
(Median) i bilag 1.

Flere ressourcer til ambulanceområdet
Regionsrådet har med budgetaftale 2020 afsat
7 mio. kr. i 2020 og herefter 10 mio. kr. årligt frem
til 2023 til at styrke ambulancetjenesten i Region
Hovedstaden. Den årlig ekstrabevilling skal være
med til at sikre, at ambulancen ved livstruende
skade og sygdom også fremadrettet når frem inden
for 13 minutter, og hjælpe til at mindske presset på
de øvrige kørsler.
Ud over at tilføre flere beredskaber har Akutberedskabet valgt at anvende dele af ekstrabevillingen
til at implementere en målrettet indsats kaldet
’Den præhospitale visitation’ (PHV) med det formål

9 ud af 10
ambulancer med udrykning
er fremme indenfor 13 min

13

at hjælpe borgerne bedst muligt og at aflaste
ambulancetjenesten og dermed responstiden.
Den præhospital visitation (PHV)
Erfaringsmæssigt omhandler mange af ambulancernes B-kørsler problematikker, hvor den bedste
løsning for borgeren ikke nødvendigvis er transport
med ambulance til hospital. Akutberedskabet
vil kunne tilbyde borgerne en personlig kontakt
med flere tilbud når de er syge herunder et stærkt
samarbejde med for eksempel kommunernes
akutteams som en alternativ mulighed i de tilfælde,
hvor det er den bedste løsning for borgeren.
Den præhospitale visitatorfunktion er et mindre,
men medicinsk fuldt udstyret køretøj bemandet
med én paramediciner. PHV’en sendes udelukkende
til B-kørsler og aldrig til tidskritiske tilstande som for
eksempel brystsmerter, borgere der befinder sig i
det offentlige rum eller børn.

minutter

Den præhospitale visitator screener altid ordlyden
i den indkomne melding inden der køres ud på en
opgave. Hvis den præhospitale visitator vurderer,
at der bør afsendes ambulance i stedet, sendes en
ambulance.
Med PHV-projektet er det foreløbigt erfaringen, at
flere af de disponerede B-kørsler rent faktisk har
kunnet imødekommes med en mindre respons uden
belastning af akutmodtagelser eller traumecentre
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og har betydet at flere patienter har kunne undgå at
skulle unødigt på hospitalet. I stedet har borgerne
fået vurderet deres skade og efter behov fået
iværksat relevant indsats præhospitalt, mens
ambulancerne kan sendes til andre livstruende
skader og sygdom.
To nye ambulancer og en ny sociolance i 2020
Akutberedskabet har i 2020 taget to nye ambulancer og en ny sociolance i brug.
For at bemande de to nye ambulancer har Akutberedskabet udvidet sit mandskab med 11
ambulancebehandlere og paramedicinere. Der
er etableret nye fysiske rammer til de mange nye
ambulancemedarbejdere på Akutberedskabets
adresse i Ballerup.
Den nye Sociolance er som hidtil udstyret som
ambulance. Med indkøbet af den nye sociolance
er udstyr og bil fornyet og har samme flotte, nye
standard som regionens øvrige ambulancer.
Sociolancen er et samarbejde mellem Region
Hovedstaden, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab. Med Sociolancen gennemføres
en opsøgende indsats målrettet udsatte og sårbare
borgere, hvor der ses både psykiatriske, somatiske
og sociale problemstillinger. Sociolancen sendes
som respons ved opkald fra såvel borgere via 1-1-2
og Akuttelefonen 1813 samt ved henvendelse fra

politi, socialforvaltningen i København, bosteder og
ambulancepersonale.
Sociolancen kombinerer socialfaglig og sundhedsfaglig indsats, og er et supplerende og
forebyggende tilbud til socialt udsatte borgere i
Københavns Kommune. Sociolancen kører hver
dag i tidsrummet 11.00-23.00, og bemandes
af en socialfaglig medarbejder fra Københavns
Kommunes Socialforvaltning samt en paramediciner
eller ambulancebehandler fra enten Region
Hovedstadens Akutberedskab eller Hovedstadens
Beredskab.
I 2020 har Sociolancen kørt 1.875 gange mod 1.896
gange i 2019.
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Specialiserede tilbud til
Region Hovedstadens borgere
Akutberedskabet råder over flere forskellige specialiserede beredskabstilbud ud over ambulance,
akutlægebil, siddende og liggende transport. De specialiserede tilbud er målrettet særlige
borgergrupper og hændelser, hvor en specialiseret indsats er påkrævet.

Psykiatrisk akutberedskab
Region Hovedstadens psykiatrisk akutberedskab
er et samarbejde mellem Region Hovedstadens
Psykiatri og Akutberedskabet. Et specialiseret
psykiatrisk akuttilbud som dette findes kun få steder
i Europa.
Det psykiatriske akutberedskab opererer i tidsrummet 16-08 på hverdage samt hele døgnet weekend
og helligdage. Enheden består af psykiatrisk speciallæge og en lægeassistent.

Den psykiatriske speciallæge er tilgængelig for
konsultation for Akuttelefonen 1813, AMK-læge
(Akut medicinsk koordinering), ambulancepersonale,
læger og sygeplejersker ved Akuttelefon 1813, det
sundhedsfaglige personale ved 1-1-2 samt akutlægebilerne. Mere end halvdelen af henvendelserne
til det psykiatriske akutberedskab foregår telefonisk
og har primært karakter af rådgivning omkring
hensigtsmæssig visitation. I de resterende 30-40%
af henvendelserne har den psykiatriske speciallæge
direkte kontakt med borgeren.
I 2020 kørte det psykiatriske akutberedskab ud i
707 tilfælde mod 789 gange i 2019.
Babylancen
Babylancen er en specialambulance designet til at
kunne transportere for tidligt fødte børn og andre
svært syge børn samt deres familie til Rigshospitalet
til specialiseret intensiv behandling. Babylancen
bemandes af Rigshospitalets neonatale transporthold og Akutberedskabets specialuddannede
paramedicinere.
Babylancen foretog 284 kørsler i 2020, hvilket er en
stigning i forhold til 201, hvor der var 253 kørsler.
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TEMS – Tactical Emergency Medical Services
TEMS er et tværsektorielt samarbejde, der mobiliseres i situationer, hvor politiet ellers ville være
den eneste respons, men hvor der er borgere, der
har akutte behandlingsbehov. Ligesom med det
psykiatriske akutberedskab er Region Hovedstaden
den eneste region i Danmark, der indtil videre har
etableret et sådant beredskab. TEMS findes dog i
andre hovedstæder i verden.
Med TEMS samarbejdet er det muligt for lægen at
komme helt ind til patienten sammen med politiet
i tilspidsede situationer, hvor det sundhedsfaglige
beredskab normalt ville afvente, at politiet havde
sikret området.
I 2020 har TEMS beredskabet været aktiveret 205
gange (2019: 163 gange.)
Den mobile behandlingsplads
Region Hovedstaden har to mobile behandlingspladser, der sættes ind ved større hændelser
med mange tilskadekomne. De kan også supplere
ambulanceberedskabet ved større planlagte events,
fx Distortion, Copenhagen Marathon og Folkemødet.

Det er paramedicinere fra Region Hovedstadens
Akutberedskab, der kører behandlingspladsen.
Selve den mobile behandlingsplads bemandes af
Akutberedskabets speciallæger, paramedicinere og
ambulancepersonale.
I slutningen af 2019 og i foråret 2020 var en af
Region Hovedstadens store mobile behandlingspladser udlånt til Hillerød Hospital for at fungere som
supplement til Hospitalets lokaler, mens der blev
bygget om på hospitalet.

2020 i tal
Specialiserede tilbud

Psykiatrisk beredskab

707 kørsler

Babylance

284 kørsler

Hver mobil behandlingsplads er en 16,5 meter lang
og 30 tons tung lastbil. Når den er pakket ud, kan den
huse behandling af op til 40 patienter på samme tid.
Behandlingspladserne er klar til udrykning indenfor
kort tid og kan modtage patienter 15 minutter efter
ankomst til et skadested.

TEMS

205 kørsler
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Internationalt samarbejde
European EMS Leadership Network
Akutberedskabet er initiativtager til det europæiske netværk European EMS Leadership Network (Link).
Netværket består af 9 akutberedskaber og ambulancetjenester i Europa, der sammen arbejder for at skabe et
sammenhængende akutsystem i Europa. Netværket samarbejder også om forskningsprojekter og udbredelse
af best practices. Under COVID-19 pandemien har erfaringsudveksling om den præhospitale håndtering af
pandemien været givtig og givet værdi til løsningen af de store udfordringer den præhospitale indsats har
mødt under pandemien.
Som tak for det præhospitale medarbejderes store indsats under pandemien har European EMS Leadership
Network lavet en film til det præhospitale samfund. Filmen kan ses på emsleadershipnetwork.org (Link).

EMS kongres
European EMS Leadership Network står bag en international akutmedicinsk kongres der har været afholdt
i København i 2016, 2017 og 2018 og i Madrid 2019. I 2020 skulle EMS kongressen have været afholdt i
Glasgow Skotland. Desværre måtte kongressen udskydes på grund af COVID-19 pandemien. Kongressen
afholdes fortsat i Glasgow men er udskudt til 4. til 6. maj 2022.
Global Resuscitation Alliance
Akutberedskabet har også været med til at initiere the Global Resuscitation Alliance (GRA) (Link) som
Akutberedskabet og the European EMS Leadership Network er en aktiv bidragsyder til. GRA består af 4
internationale organisationer (RFA - Resuscitation Academy Foundation i USA, European EMS -The European
EMS Leadership Network i Europa, AAEMS Asian Association of EMS i Asien og CAA - Council of Ambulance
Authories i Australien og New Zealand). Europa og Akutberedskabet er repræsenteret i ledelsen af GRA med
direktør Freddy Lippert. GRA arbejder på at øge overlevelsen efter hjertestop med 50%. Efter flere års målrettet
arbejde på området er Danmark internationalt førende, og har firedoblet overlevelsen efter hjertestop.
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Forskning og udvikling
Antal
Forskningsartikler

Den daglige drift og den fortsatte udvikling i Akutberedskabet er i
stort omfang forskningsbaseret, og både forskningen og innovation
er højt prioriteret i hele organisationen. Det lokale forskningsråd
er bredt sammensat af repræsentanter fra direktion, ledergruppe,
forskningssektionen og sekretariatet. Forskningsrådets opgaver er at
sikre sammenhæng mellem drift, udvikling, forskning, implementering og
formidling. Direktør Freddy Lippert er formand for forskningsrådet.

29

32

artikler

artikler

2019

2020

Forskningsstøtte
Akutberedskabet får støtte fra flere fonde til en række forskningsprojekter, som i 2020 udgøres af TrygFonden,
Laerdal Foundation, Zoll Foundation, Novo Nordisk Fonden, Hjerteforeningen, Helsefonden og Region
Hovedstadens Forskningsfond.
Herudover har Akutberedskabet endnu en gang fået tildelt såkaldt centerstøtte fra Laerdal Foundation som en
anerkendelse af Akutberedskabets forskning, innovation og opnåelse af resultater for patienterne.
Samlet set udgjorde Akutberedskabets forbrug af forskningsmidler ca. 7,5 mio. kr. i 2020.

Forsknings- og udviklingsprojekter 2020
Kunstig intelligens giver hurtigere erkendelse af hjertestop
Siden 2016 har Akutberedskabet arbejdet på et forskningsprojekt
om brug af kunstig intelligens til hurtig erkendelse af hjertestop.
Projektet blev implementeret på 1-1-2 i 2018, og teknologi og data
bliver løbende opdateret, senest i efteråret 2020 med ny software.
Forskningsresultaterne blev udgivet ved årsskiftet 2020/21, og de
viser at kunstig intelligens støtter det sundhedsfaglige personale til at
erkende 10% flere hjertestop og at det sker 10 sekunder hurtigere.
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Effect of Machine Learning on Dispatcher Recognition of Out-of-Hospital
Cardiac Arrest During Calls to Emergency Medical Services
A Randomized Clinical Trial
Stig Nikolaj Blomberg, MsC; Helle Collatz Christensen, MD, PhD; Freddy Lippert, MD; Annette Kjær Ersbøll, MsC, PhD; Christian Torp-Petersen, MD, PhD;
Michael R. Sayre, MD; Peter J. Kudenchuk, MD; Fredrik Folke, MD, PhD

Abstract

Key Points

IMPORTANCE Emergency medical dispatchers fail to identify approximately 25% of cases of out-ofhospital cardiac arrest (OHCA), resulting in lost opportunities to save lives by initiating

Question Can a machine learning
model help medical dispatchers improve
recognition of out-of-hospital

cardiopulmonary resuscitation.

cardiac arrest?

OBJECTIVE To examine how a machine learning model trained to identify OHCA and alert

Findings In this randomized clinical trial

dispatchers during emergency calls affected OHCA recognition and response.

of 5242 emergency calls, a machine
learning model listening to calls could

DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS This double-masked, 2-group, randomized clinical trial

alert the medical dispatchers in cases of

analyzed all calls to emergency number 112 (equivalent to 911) in Denmark. Calls were processed by a

suspected cardiac arrest. There was no

machine learning model using speech recognition software. The machine learning model assessed

significant improvement in recognition

ongoing calls, and calls in which the model identified OHCA were randomized. The trial was

of out-of-hospital cardiac arrest during

performed at Copenhagen Emergency Medical Services, Denmark, between September 1, 2018, and

calls on which the model alerted

December 31, 2019.

dispatchers vs those on which it did not;
however, the machine learning model

INTERVENTION Dispatchers in the intervention group were alerted when the machine learning

had higher sensitivity that

model identified out-of-hospital cardiac arrest, and those in the control group followed normal

dispatchers alone.

protocols without alert.

Meaning These findings suggest that

MAIN OUTCOMES AND MEASURES The primary end point was the rate of dispatcher recognition

Projektet er et gennembrud for anvendelse af ny teknologi inden
for sundhedsområdet, og vi fortsætter udviklingsarbejdet med
forskningsprojekter i brugen af kunstig intelligens ved COVID-19, ved
stroke og ved selvmordstruede.

of subsequently confirmed OHCA.

EU parlamentet har i forbindelse med beslutning om EU
digitaliseringsstrategi anvendt Akutberedskabets case om AI til deres
film om Digital Future i Europa. Se filmen 'Europas digitale fremtid' (Link).

JAMA Network Open. 2021;4(1):e2032320. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.32320 (Reprinted)

while a machine learning model
recognized a significantly greater
number of out-of-hospital cardiac

RESULTS A total of 169 049 emergency calls were examined, of which the machine learning model
identified 5242 as suspected OHCA. Calls were randomized to control (2661 [50.8%]) or intervention
(2581 [49.2%]) groups. Of these, 336 (12.6%) and 318 (12.3%), respectively, had confirmed OHCA.
The mean (SD) age among of these 654 patients was 70 (16.1) years, and 419 of 627 patients (67.8%)
with known gender were men. Dispatchers in the intervention group recognized 296 confirmed
OHCA cases (93.1%) with machine learning assistance compared with 304 confirmed OHCA cases
(90.5%) using standard protocols without machine learning assistance (P = .15). Machine learning
alerts alone had a significantly higher sensitivity than dispatchers without alerts for confirmed OHCA
(85.0% vs 77.5%; P < .001) but lower specificity (97.4% vs 99.6%; P < .001) and positive predictive
value (17.8% vs 55.8%; P < .001).

arrests than dispatchers alone, this did
not translate into improved cardiac
arrest recognition by dispatchers.

+ Visual Abstract
+ Related article
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CONCLUSIONS AND RELEVANCE This randomized clinical trial did not find any significant
improvement in dispatchers’ ability to recognize cardiac arrest when supported by machine learning
even though artificial intelligence did surpass human recognition.
(continued)
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Forskningsarbejdet med anvendelse af kunstig intelligens ved hjertestop er blevet støttet af TrygFonden.
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Kunstig intelligens til hurtig erkendelse af Stroke
Brug af kunstig intelligens er meget relevant på flere sygdomsområder, hvor tidsperspektivet er vigtigt, og vi har
data og viden at arbejde med. Akutberedskabet fortsætter udviklingsarbejdet med samarbejdspartneren Corti
om at udvikle kunstig intelligens, der kan opdage tidlige tegn på for Stroke.
Projektet er støttet af TrygFonden.

Hjertestartere i boligområder – CARAMBA
Cardiac Arrest in Residential Areas with Mobile citizen Activation
Projektet ser på om en strategisk placering af offentlige tilgængelige hjertestartere i boligområder, hvor
beboerne trænes i Hjerte-Lunge-Redning, kan forbedre overlevelsen ved hjertestop. Målet er at sætte ca. 100
hjertestartere op i tæt bebyggede områder i København, og at uddanne beboerne i Hjerte-Lunge-Redning.
Projektet er støttet af TrygFonden og Zoll.

Chatbot om corona udviklet på rekordtid
Da coronapandemien ramte Danmark i marts 2020, ringede
bekymrede borgere i stor stil til Akuttelefonen 1813 med
spørgsmål om COVID-19, smitte, symp-tomer, test og isolation.
På en enkelt dag modtog Akuttelefonen 1813 og den nye
coronahotline mere end 2100 opkald og for at afhjælpe
det massive pres på Akuttelefonen 1813 og samtidig give
borgerne relevant information, startede udviklingen af en digital
chatbot. Den første version blev udviklet og implementeret på
Akutberedskabets hjemmeside på mindre end en uge, og den
tog udgangspunkt i myndighedernes anbefalinger og borgernes
spørgsmål.
De andre regioner viste stor interesse for projektet, og i løbet af
ganske kort tid blev der skabt et tværregionalt samarbejde, der
resulterede i at chatbotten var til national udrulning en uge efter.
Den digitale chatbot tilgås bl.a. fra Akutberedskabets
hjemmeside og hjælper med at vurdere, om man skal ringe til
1-1-2, Akuttelefonen 1813, egen læge eller blive hjemme ved
symptomer. Den er udviklet i samarbejde med Microsoft og
ProActive A/S. Med midler fra Novo Nordisk fonden er chatbotten
ved at blive optimeret vha. AI-baserede data.

Sikker Rendez-Vous når ambulance og akutlægebil skal mødes på vej til hospitalet
Sikker rendez-vous er et program, der via GPS'en automatisk beregner det optimale mødepunkt for
ambulance og akutlægebil, når de kører på hver deres rute og skal finde hinanden på vej til hospitalet.
Systemet er dynamisk og intelligent og kan undervejs flytte mødestedet, hvis en af bilerne kører hurtigere
eller langsommere. Systemet er implementeret i ambulancer og i Regionens Vagtcentral i 2020.
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Videovisitation af børn på Akuttelefonen 1813
Småbørn er den relativt hyppigste patientgruppe på Akuttelefonen 1813. De er sjældent alvorligt syge, men forældrene
er meget bekymrede. Som led i et forskningsprojekt får
forældre til småbørn med feber eller luftvejssymptomer
tilbuddet om en videovisitation ved opkald til 1813. Projektet
løb februar 2019 til marts 2020, og de foreløbige resultater
viser stor tilfredshed og øget tryghed hos både forældre og
sundhedsfagligt personale.
Forskningsprojektet gennemføres i samarbejde med børneafdelingerne på Hvidovre og Herlev Hospital.

Synes det er SÅ smart med
videoopkald. Især når det er ens
lille syge barn - så man er fri for
at slæbe det ud, og sidde og
vente i måske op til flere timer.
Er meget tilfreds med opkaldet,
og hende jeg snakkede med var
super flink og hjælpsom.
Thumbs up!
Forælder til sygt barn

Hjerte-Lunge-Redning
Dette projekt har til formål at undersøge kvaliteten af Hjerte-Lunge-Redning (HLR) ved genoplivningsforsøg
foretaget af det professionelle mandskab, der bemander ambulancer og akutlægebiler i Region Hovedstaden.
Projektet undersøger også om HLR kvaliteten kan forbedres ved at anvende en audio-visuel feedbackmulighed
indbygget i de kommende nye defibrillatorer.
Projektet er støttet af TrygFonden.

Rådgivningskø og call-back på Akuttelefonen 1813
Ventetider på Akuttelefonen 1813 er en tilbagevendende udfordring, og Akutberedskabet arbejder på
mange fronter for at minimere ventetiderne og overholde servicemålene. I 2020 har vi udviklet og afprøvet
en rådgivningskø, der er lanceret januar 2021. Den nye funktion afprøver mulighed for at borgere med ikkeakut sygdom kan vælge at blive ringet op af en sygeplejerske fra Akuttelefonen 1813, når det er deres tur i
telefonkøen.
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Vinder af Digitaliseringsprisen 2020 for brug af kunstig intelligens til at redde liv
Akutberedskabet blev i 2020 de stolte modtagere af Digitaliseringsprisen i kategorien innovation. Prisen blev
givet for arbejdet med at bruge kunstig intelligens til at redde flere liv.
Akutberedskabet har i samarbejde med Corti udviklet brugen af kunstig intelligens (AI) til at hjælpe sygeplejersker og paramedicinere i Regionens Vagtcentral med at erkende flere hjertestop og erkende dem
hurtigere. Den kunstige intelligens bygger på data fra mange års opkald til Regionens Vagtcentral om hjertestop,
og systemet udvikles og opdateres løbende. Systemet fungerer som et støtteværktøj, der lytter med på alle
samtaler, og som markerer overfor de sundhedsprofessionelle, hvis der er indikation for muligt hjertestop.
”Flere end 5.000 danskere får hvert år pludselig og uventet hjertestop. Vi er i Danmark førende i at redde liv,
men vi vil gerne gøre det endnu bedre. Det kræver helt nye løsninger. Vores samarbejde med det danske start
up-firma Corti banede vejen for en helt ny løsning. Det er offentlig-privat samarbejde om innovation, når det er
bedst. Vi har kombineret anvendelse af vores mange sundhedsdata med Cortis AI- og teknologiekspertise på
eksemplarisk vis. Vi fortsætter samarbejdet, og jeg er sikker på, at dette er et afgørende gennembrud for AI, når
det gælder om at redde flere liv – ikke kun i Danmark, men også internationalt.” Freddy Lippert
Projektet er et gennembrud for anvendelse af ny teknologi inden for sundhedsområdet, og Akutberedskabet
fortsætter udviklingsarbejdet med forskningsprojekter i brugen af kunstig intelligens ved COVID-19, ved stroke
og ved selvmordstruede.
Digitaliseringsprisen fremhæver og belønner succesfulde og værdiskabende digitaliseringsinitiativer, der gavner
samfund og borgere, og som tjener til inspiration for andre og kommende projekter. Digitaliseringsprisen er et
initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, Djøf, Rambøll, KMD, DANSK IT og Charlie Tango.

Forskningsprojektet er
gennemført i samarbejde med
firmaet Corti, og sammen
vandt vi Digitaliseringsprisen
i 2020. Her ses vinderteamet
og dommerkomiteen fra
prisoverrækkelsen.

Videovisitation på 1-1-2 og 1813
Muligheden for at bruge video i visitationen på både 1-1-2 og Akuttelefonen 1813 er et udviklingsprojekt, der
gik i luften i 2020. Funktionen giver sundhedsfaglig visitator mulighed for at sende et link til borgeren, så de
via kameraet på telefon/tablet kan se den tilskadekomne. De første erfaringer er positive fra både borgere og
personale, og funktionen bliver løbende udviklet og opdateret.
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Hjerteløbere – hurtig hjælp ved hjertestop
Hjerteløberordningen har eksisteret i Danmark siden 2017, og det
overordnede formål er at få flere mennesker til at overleve hjertestop
uden for hospitalerne. Det sker ved at aktivere frivillige borgere tæt på
hjertestoppet til at starte hjerte-lungeredning eller hente og bruge en
hjertestarter.
Hjerteløberordningen følges som et forskningsprojekt i Region
Hovedstaden, hvor Akutberedskabet indgår i en lang række projekter,
der bl.a. undersøger effekt, overlevelse, fysik og psykisk belastning hos
hjerteløberne og aktivering under COVID-19 pandemien.
Resultater fra det første år med Hjerteløberordningen viser, at der er en
sammenhæng mellem ankomst af hjerteløbere før ambulancen og en
stigning i hjertelungeredning samt mere end en tredobling i andelen, der
modtager stød med en hjertestarter.

Vi har styr på patientens ejendele
Når man bliver hentet af en ambulance, har man som patient sjældent overskud til at holde styr på eventuelle
ejendele, hvad enten det er nøgler, briller, tøj eller en bamse. Ambulancepersonalet har fokus på patientens
helbred og ikke på at tjekke om der er tabt eller glemt ting og sager i ambulancen. Derfor oplever flere patienter
at miste ejendele undervejs. Derfor har Akutberedskabet udviklet en ’patientejendelspose’, som er en speciel
og letgenkendelige pose til personlige ejendele. På posen kan man markere navn, fødselsdato og posens
indhold. Posen er slidstærk, vandtæt og lukkes med forsegling. Den ligges på båren og følger patienten hele
vejen ind på Akutmodtagelsen.

Tak for samarbejde
med Aktiv Patientstøtte
Aktiv Patientstøtte er et nationalt udviklings- og forskningsprojekt, der undersøger om telefonstøtte
fra specialuddannede sygeplejersker kan hjælpe patienter med kroniske sygdomme. Målet med Aktiv
Patientstøtte er at øge patienternes livskvalitet, mestringsevne og at mindske patienternes behov for at
blive indlagt. Projektet startede i 2017 og har indtil udgangen af 2020 været forankret hos Akutberedskabet.
Ultimo 2020 flyttede Aktiv Patientstøtte til Regionsgården.
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Bilag 1: Tabeller og figurer
Figur 1
Opkald til corona hotline
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Figur 2
Antal kørsler til podning
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Figur 3
Antal podninger
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Anm: Antallet af
podninger er baseret
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Figur 4
Antal opkald håndteret af Akuttelefonen 1813 i 2019 og 2020
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Figur 5
Opkald til Akuttelefonen 1813,
Andel af opkald håndteret inden 3 minutter i 2019 og 2020
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Figur 6
Opkald til Akuttelefonen 1813,
Andel af opkald håndteret inden for 10 minutter i 2019 og 2020
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Figur 7
Antal validerede brugere af chatbotten i 2020
120.000

111.475

100.000
80.000
60.000
34.697

40.000

26.159 27.533
15.299 13.700

20.000

24.729
13.502 12.052

8.796

0
Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Anm: Validere brugere er de personer, der accepterer i første step af chatbotten.

Figur 8
Er du samlet set tilfreds med din kontakt med 1813
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Figur 9
Er du samlet set tilfreds med din kontakt med 1-1-2
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Figur 10
Er du samlet set tilfreds med dit møde med ambulancepersonalet
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Figur 11
Er du samlet set tilfreds med transporten
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Figur 12
Antal opkald håndteret af 1-1-2 fordelt på måneder
2019
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

2020

53

30 AKUTBEREDSKABET ÅRSRAPPORT 2020

Figur 13
Responstider ambulancekørsel kategori A . Opdelt på planområder 2020 (90 percentil)
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Anm: Responstiden er angivet i formatet [tt:mm:ss].

Tabel 1
Respons på baggrund af opkald til 1-1-2
Omfatter kun borgere der har ringet 1-1-2, ikke ambulancebestillinger eller opkald viderestillet fra 1813
Kategori
Kategori A
Kategori B
Kategori C, D og E
Kategori F (rådgivning & håndteret under 1813)
Alle responser

2019

2020

Antal

Procent

Antal

Procent

44.839
35.809
1.781
24.294

42,0%
33,6%
1,7%
22,8%

43.107
34.229
2.906
23.147

41,7%
33,1%
2,8%
22,4%

106.723

100%

103.389

100%

Hovedparten af responserne foretaget på baggrund af 1-1-2-opkald udmøntes i A- eller B-kørsler.
Bemærk, at der er færre responser end opkald, hvilket skyldes at der kan være flere opkald på samme sag.
Sundhedsfaglige visitatorer fra 1-1-2 har mulighed for at give et 1813-respons, såfremt de vurderer at patienten ikke har behov for akut hjælp.
Det kan f.eks. være en henvisning til en akutmodtagelse, egen læge eller egen omsorg.

Tabel 2
Disponerede kørsler
Patienttransporter

2019

2020

Ændring
antal

Ændring
procent

Ambulance A
Ambulance B
Ambulance C
Liggende sygetransport D
Siddende sygetransport E
Akut Interhospital transport*
Akutlægebil (eksl. Interhospital transport)
Hjemmebesøg
Hjemmebesøg til podning

82.827
87.738
21.954
66.272
436.145
9.084
18.824
17.050
0

82.391
87.109
25.337
67.311
460.239
8.098
17.787
16.746
15.378

-436
-629
3.383
1.039
24.094
-986
-1.037
-304
15.378

-0,5%
-0,7%
15,4%
1,6%
5,5%
-10,9%
-5,5%
-1,8%

Total

739.894

780.396

40.502

5,5%

* I akut interhospital transport indgår også akutlægebiler. I 2020 var siddende sygetransporter driftet hele kalenderåret sammenlignet med
2019, hvor driften blev overtaget gradvist fra februar måned til fuld drift i april måned.
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Bilag 2: Dansk Indeks for akuthjælp
Dansk Indeks med angivelse af andel, der er visiteret i den enkelte kategori i 2020
Dansk Indeks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23 .
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
SS.

Bevidstløs voksen (fra pubertet)
Bevidstløst barn (under pubertet)
Fremmedlegeme i luftvejene
Katastrofe - Storulykke
Bestilt opgave
Uafklaret problem
Allergisk reaktion
Blødning - ikke traumatisk
Brandskade - elektrisk skade
Brystsmerter - hjertesygdom
Diabetes
Drukning
Dykkerulykke
Dyrebid - insektstik
Feber
Forgiftning hos børn
Fødsel
Gynækologi - svangerskab
Hovedpine
Hud og udslæt
Hypotermi - Hypertermi
Kemikalier - gasser
Krampeanfald
Mavesmerter - rygsmerter
Mulige dødsfald
Nedsat bevidsthed - lammelser - svimmelhed
Psykiatri - suicidal
Vejrtrækningsproblemer
Alkohol - forgiftning - overdosis
Sygt barn
Ekstremitetssmerter - sår - brud - småskader
Trafikulykke
Ulykker
Urinveje
Vold - mishandling
Øre - næse - hals
Øje
Psykiatrisk Udrykningstjeneste
Sociolance
Sundhedssag

Procent
2,7%
0,1%
0,4%
0,0%
1,6%
7,2%
1,2%
1,9%
0,4%
11,9%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,0%
0,1%
0,6%
0,5%
0,0%
0,1%
0,1%
3,6%
5,0%
0,6%
12,8%
2,1%
8,1%
5,4%
0,9%
6,1%
3,0%
11,9%
0,6%
0,7%
0,4%
0,1%
0,1%
0,8%
0,1%
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