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DANMARK. I aften- og nattetimerne er Bornholms akutlægebil kun bemandet 

af paramedicinere, der ikke kan yde specialiseret akutbehandling. Det bør 

laves om, mener politiker.  

Får man hjertestop efter klokken 18.30 om aftenen på Bornholm, kommer der 

hverken en speciallæge eller -sygeplejerske ud med akutlægebilen, men 
derimod en paramediciner, som ikke i samme grad kan yde specialiseret 

akutbehandling.  

 

Det fremgår af et notat, som blev diskuteret i sundhedsudvalget i Region 

Hovedstaden i går. I resten af regionen og de fleste øvrige regioner er bilen 

døgnbemandet med anæstesilæger. Region Hovedstadens politikere skal nu 
beslutte, hvordan det fremover skal se ud på Bornholm.  

 

Står det til Torben Kjær, medlem af regionsrådet for Enhedslisten, skal bilen 

døgnbemandes med specialister:  

 

»Det kan ikke være rimeligt, at man på den måde giver borgerne på 
Bornholm en større risiko. Det kan koste liv, at man bemander akutlægebilen 

dårligere om aftenen og natten. Det bør der laves om på. «  

 

Sagen er kommet på dagsordenen, da Bornholms akutlægebil holdt stille fra 

den 1.  

 
august til den 1. november. Som metroxpress tidligere har beskrevet, døde 

den treårige dreng Htaw af et astmaanfald den 8. oktober, hvor bilen holdt 

stille.  

 

Dengang udtalte enhedschef Peter Berlac fra Den Præhospitale Virksomhed:  

»Det betød, at det pågældende barn ikke tidsnok fik den lægelige behandling, 
han havde brug for. En præhospital akutlæge kan bedøve, intubere, 

respiratorbehandle og opstarte intensiv behandling på samme måde som på 

hospitalet. «  

 

Siden har Region Hovedstaden dog konkluderet, at akutlægebilen ikke havde 
gjort en forskel for Htaw.  

 

 

 



Sagen bliver nu undersøgt af Styrelsen for Patientsikkerhed.  

 
"»Vi har ikke lagt os fast på noget endnu. Det er svært at forsvare en 

langsigtet løsning, hvor der er forskel i bemandingen på forskellige 

tidspunkter af døgnet. Det virker ikke logisk. Det rejser spørgsmålet: Hvis 

man kan klare sig uden en læge om natten, burde man så ikke kunne hele 

døgnet? Men det kan være, at det ender med den model som en midlertidig 

overgangsordning i 2017. «  
 

Karin Friis Bach (R).  

 

Formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden." 

  

Akutlægebilen på Bornholm 
  

• Region Hovedstaden har fået præsenteret tre modeller for akutlægebilen på 

Bornholm:  

 

1. Akutlægebil med paramediciner hele døgnet og lægebemanding dele af 

døgnet - den nuværende ordning, som løber frem til den 1. januar 2018 med 
en bevilling fra Sundhedsministeriet.  

 

Pris: 6,2 millioner kroner  

 

2. Akutlægebil med paramediciner og lægebemanding hele døgnet.  

 
Pris: 8,2 millioner kroner  

 

3. Akutbil med paramediciner alene hele døgnet.  

 

Pris: 1,6 millioner kroner  

 
En af årsagerne til, at man ikke har døgnbemandet akutlægebilen på 

Bornholm med specialister, er, at antallet af udrykninger er lavt, og at det har 

været svært at rekruttere læger til ordningen. I 2015 var der 1,5 kørsler i 

døgnet, mens der i resten af Region Hovedstaden i 2016 var 12,5 kørsler i 

døgnet pr. akutlægebil. KILDE: NOTAT FRA DEN PRÆHOSPITALE 
VIRKSOMHED  
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