Spørgsmål fra Henrik Broberg
Regionsrådsmødet 29. februar 2016
1. Hvor mange beredskaber har Bios i alt ikke kunnet stille med i januar måned? Det præcise
antal ønskes oplyst. (D.v.s. ikke blot svar som: en håndfuld, et betydeligt antal eller 0-4 pr.
dag. Mit ønske er altså, at svaret er kvantitativt og præcist).
2. Hvor mange beredskaber har Bios i alt ikke kunnet stille med fra og med 1. februar til og
med 22. februar? Det præcise antal ønskes oplyst.
3. Hvor mange timer har Responce kørt uden for deres delområde i januar måned? Det
præcise antal timer ønskes oplyst.
4. Hvor mange timer har Responce kørt uden for deres delområde fra og med 1. februar til og
med 22. februar? Det præcise antal timer ønskes oplyst.
Følgende ene spørgsmål kan besvares skriftligt:
5. Jeg ønsker det præcise antal manglende beredskaber, i de to nævnte perioder, oplyst,
fordelt på de enkelte datoer og stationer, samt hvilken type beredskab, der har været tale om.
Hvis alle fem punkter ikke besvares klart og præcist, ønsker jeg en redegørelse for, hvorfor de
ikke besvares klart og præcist.
Dette for at have et grundlag, hvorpå man kan bedømme, i hvilket omfang regionen opfylder
sit ansvar for at sikre en forsvarlig ambulancedrift på ethvert tidspunkt.

Svar
1 +2
Der er endnu ikke udarbejdet en endelig opgørelse over manglende beredskaber i januar og
februar måneder.
Baggrunden er, at regionen efter den 1. januar skal opgøre både situationer hvor et beredskab
udgår en hel dag, samt de tilfælde hvor et beredskab er ”nede” i en kortere periode.
Disse opgørelser skal udarbejdes med det formål, at få et præcist billede af graden af
manglende dækning, til brug for at udregne en eventuel bod til ambulanceoperatørerne.
Denne bod skal udmøntes kvartalsvis og vil blive udmøntet første gang efter første kvartal.

3+4
Regionen opgør ikke hvor mange timer, de respektive ambulanceoperatører kører uden for
deres egne områder. I princippet opererer regionen ikke med ”optageområder” for
ambulancer.

Alle beredskaber kan bruges og disponeres af AMK-vagtcentralen overalt i regionen, med det
formål at anvende beredskaberne mest hensigtsmæssigt. Derfor kører de to
ambulanceselskaber jævnligt i hinandens områder.
Det er en del af kontraktens vilkår, og derfor er der ikke noget grundlag for at opgøre, hvor
meget BIOS og Responce kører i hinandens områder.
5.
Der er ikke udarbejdet præcise opgørelser over manglende beredskaber på enkelte stationer
og på grundlag af beredskabstyper. Disse data findes altså ikke.
Regionen er derimod i gang med at udarbejde en oversigt over den samlede antal minutter,
der har manglet beredskaber.
Det er denne opgørelse, der skal bruges i forbindelse med en kommende bodsberegning og det
er altså sådan man har valgt at opgøre den tid, der mangler beredskaber.

