


Informationsmøde x Sygehus 26. marts 2010 
vedrørende Kørsel D (liggende patienttransport)

• Ny kontrakt med Falck for ambulancetjeneste

Tre kørselskategorier:

• Kørsel A – Akut livstruende. 
• Kørsel B – Akut ikke livstruende.
• Kørsel C – planlagt med behov for behandling/overvågning.
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Ny kørselskategori - Kørsel D

• Kørsel D er defineret som ikke-behandlingskrævende 
liggende patienttransporter

• Transport af patienter, hvor der ikke er behov for medicinsk 
overvågning og/eller behandling under transporten. 

• Kørsel D er ikke-behandlingskrævende liggende patienttransport i 
henhold til sundhedsloven nr. 546 af 24. juni 2005, Bekendtgørelse 
nr. 37 af 12. januar 2007 samt cirkulære nr. 67 af 9. april 1996

• Specialindrettede biler skal varetage opgaven, der overholder 
gældende lovkrav til denne opgavevaretagelse



Kørsel D bil



Formål med Kørsel D

De rette ressourcer til de påkrævede opgaver
• Bedre service

• for regionens borgere da der er opstillet klart definerede servicemål

• for sygehusene mv.
• Klart definerede servicemål

• afhentning fra hospital: senest 1½ time efter ønsket afhentning og tidligst på det 
ønskede afhentningstidspunkt

• aflevering på hospital: tidligst 1 time før ønsket aflevering og senest på det ønskede 
afleveringstidspunkt

• Mulighed for bedre planlægning i forhold til aktivitet.



Organisering af kørsel D

• Der er maksimalt 14 køretøjer til rådighed for regionen i et 
defineret tidsrum.

• Kørsel D varetages i tidsrummet 
• 06.00 - 21.00 i hverdage
• 08.00 – 23.00 søgnehelligdage

• 4 geografiske aftaler
• Aalborg  
• Thisted
• Hobro
• Hjørring

• Aftalerne er ikke knyttet op på sygehuse



Bestilling af Kørsel C og D

• Bestilling af kørsel D foretages ved vagtcentral på tlf. nummer 70 23 75 95
• Her vil I blive bedt om at taste 1 eller 2 alt afhængigt af om transportform 

kræver sundhedsfaglig overvågning eller ej
• tast 1 for bestilling/rekvirering af ambulance
• tast 2 for bestilling/rekvirering af kørsel D

• Inden I kontakter vagtcentralen skal I gøre følgende overvejelser
• Har patienten behov for sundhedsfaglig observation under transporten?

• Hvis ja, skal patienten køre i ambulance.
• Har patienten behov for sundhedsfaglig behandling under transporten?

• Hvis ja, skal patienten køre i ambulance.

• Er svaret nej til disse spørgsmål, og har patienten behov for at ligge ned under 
kørslen, kan der bestilles en kørsel D

• Sundhedsfaglige disponenter (sygeplejersker) vil være behjælpelig med at 
vurdere den enkelte bestilling
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Siddende patienttransport

• Bestilling af siddende patienttransport ændres 
ikke

• Bestilling af siddende patienttransporter sker 
fortsat efter nuværende regler og procedurer
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