Fra: Kirstine Vestergård Nielsen <kirstine.vestergaard.nielsen@regionh.dk>
Sendt: 6. februar 2017 21:20
Til: dar@ambulanceraad.dk
Cc: Jesper Thyge Johansen; Mikkel Dahlstrøm Jørgensen; Frits Jakob Ripperger
Emne: Aktindsigt i udgifter ambulance, akutlægebil og akutlægehelikopter
Kære Søren Sten
Du har den 26. januar 2016 søgt om aktindsigt i udgifter forbundet med Region Hovedstadens drift af hhv.
ambulance, akutlægebil og akutlægehelikopter.
1: Pris på årlig drift af en ambulance?
2: Pris på årlig drift af paramediciner bemandet ambulance?
Region Hovedstaden har indgået kontrakter med henholdsvis Falck A/S samt Hovedstadens beredskab.
Kontrakterne er opgjort på 6 delaftaler, hvor der er indgået kontrakt med Falck i delaftale 1-4 og Københavns
Brandvæsen (nu Hovedstadens Beredskab) i delaftale 5 og 6.
Kontrakterne indeholder beredskaber med forskellig driftstid. Deldøgnberedskab med driftstid på 12 timer,
døgnberedskab med normal aktivitet med 24 timers beredskab samt døgnberedskab med lav aktivitet med en
driftstid på 24 timer og en opgavetid på 12 timer. Endvidere er døgnberedskaberne opdelt efter, hvorvidt de
er bemandet med paramediciner eller ej.
Opgaven har været i udbud og ovenstående kontrakter er trådt i kraft 1. februar 2016.
Grundet offentlighedsloven § 30, nr. 2 kan der ikke gives aktindsigt i spørgsmål 1 og 2. Akutberedskabet har

overvejet, om der efter reglen om meroffentlighed alligevel bør gives aktindsigt i de undtagne
oplysninger, jf. offentlighedslovens § 14, stk. 1.
Besvarelse af spørgsmål 1 og 2 vil give mulighed for at beregne leverandørernes tilbudspriser på de
efterspurgte beredskabstyper. En besvarelse giver dermed indblik i leverandørenes forretningsforhold, der
har en væsentligt økonomisk betydning for leverandørerne.
Det kan dog oplyses, at budgettet for hele ambulanceområdet i 2016 var på 351 mio. kr. Budgettet dækker
over den faste tilbudspris fra leverandørerne, udgifter til variable ydelser såsom kilomenter og overarbejde
samt tilkøb af midlertidige ekstra beredskaber. Endvidere kan det nævnes, at Region Hovedstadens råder over
51 ambulancer.
3: Pris på årlig drift af lægebil bemandet med anæstesilæge og lægeassistent?
Nedenfor er der oplistet en gennemsnitspris for en døgndækket akutlægebil:
Læge:
Lægeassistent:
Øvrig drift:
Medicin:
Afskrivning bil

7,1 mio. kr.
3,0 mio. kr.
0,5 mio. kr.
0,2 mio. kr.
0,3 mio. kr.

I alt

11,1 mio. kr.

4: Pris på årlig drift af akutlægehelikopter?
Der bliver årligt afsat ca. 127 mio. kr. til drift af Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning.
Udgifterne fordeler sig således:

Leverandøromkostninger:
Vagtdækning, medicin, udstyr, uddannelse,
forsikring mv.
Basedrift, IT mv.

95 mio. kr.
18 mio. kr.

I alt

127 mio. kr.

14 mio. kr.

Region Hovedstadens andel udgør 31,5 %. Ovenstående sikrer driften af 3 helikoptere.
For mere information se http://www.akutlaegehelikopter.dk
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Klagevejledning

Såfremt du ønsker at klage over, at din begæring om aktindsigt kun delvist er imødekommet, bedes
du meddele dette til Akutberedskabet, der vil tage fornyet stilling til din klage inden for syv dage og
i givet fald videresende den til Statsforvaltningen.
Med venlig hilsen
Kirstine Vestergård Nielsen
Konst. Sekretariatschef
Mobil: 24 97 88 27
Mail: kirstine.vestergaard.nielsen@regionh.dk
Region Hovedstaden
Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet
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2750 Ballerup

