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Faktaark – Akutlægehelikopter i den nordlige del af Danmark
Med finanslov for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke
akutberedskabet i områder, der har en relativ lang responstid. Derfor afsættes 45,0 mio.
kr. årligt fra 2019 og frem til at etablere en ny akutlægehelikopter i den nordlige del af
Danmark, jf. tabel 1.

Tabel 1
Økonomiske konsekvenser
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Mio. kr., 2018-priser
Akutlægehelikopter

Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at styrke akutberedskabet, så alle borgere kan
være trygge ved, at der kommer den nødvendige hjælp, når de kommer ud for en ulykke
eller bliver akut syge. Der prioriteres derfor midler til at udvide den landsdækkende
akutlægehelikopterordning med en ekstra akutlægehelikopter, som får base i den nordlige
del af Danmark.
Den nationale akutlægehelikopterordning drives af regionerne i fællesskab og består i dag
af tre helikoptere, som er placeret i hhv. Skive, Billund og Ringsted. Udvidelsen af den
landsdækkende ordning med en ekstra akutlægehelikopter forventes at nedbringe
responstiden i det nordlige Jylland, ligesom det forventes, at de øvrige helikoptere i højere
grad vil kunne anvendes i det vestlige og sydlige Jylland og i Fyns området.
Udvidelsen af akutlægehelikopterordningen forudsætter en udbudsproces. På baggrund
heraf er regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at en ekstra akutlægehelikopter vil
kunne gå i drift 1. januar 2019.
Midlerne indgår i bloktilskuddet til regionerne.

Fakta om den landsdækkende akutlægehelikopterordning
Årsrapporten for 2016 for akutlægehelikopterne peger bl.a. på, at:
 De tre helikoptere var på vingerne mere end 3.500 gange 2016,
svarende til en stigning på 40 pct. i forhold til 2015. Anvendelsen
har været kontinuert stigende siden etableringen i 2014.
 Der har været flest flyvninger til det vestlige og sydlige Jylland,
Samsø, Ærø, Læsø og de syd- og vestlige kommuner på Sjælland og
Bornholm.
 Der er gennemført den første brugerundersøgelse, hvor 99 pct. af
de adspurgte svarede positivt på spørgsmålet om deres samlede
indtryk af helikoptertjenesten.
 Der er områder af landet, hvor helikopterne har en responstid på
mere end 30 min., det gælder fx området nord for Frederikshavn
og Læsø.
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