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Supplerende bilag til sag. Nr. 5 på Regionsrådets møde den 10. marts 
 
Udvidelse af lejemål for den Præhospitale Virksomhed i forbindelse med vareta-
gelse af sundhedsfaglige opgaver ved ambulancedrift.  
 
 
Indledning 
Udvidelsen af lejemålet er begrundet i 2 forhold. 
 
1) For det første det regionale ansvar for de sundhedsfaglige opgaver i relation til den 

nye ambulancekontrakt.  
 
2) For det andet giver udvidelsen af lejemålet giver mulighed for adressere de udfor-

dringer af pladsmæssig karakter der er opstået i løbet af 2014 – herunder øgede 
krav til kvalitetsovervågning, statussamtaler, manglende dækning af virksomhe-
dens behov for mødelokaler samt øget aktivitet på forsknings- og udviklingsområ-
det. 

 
1) Dimensionering af ambulanceberedskab 
Den Præhospitale Virksomhed ansøger om at udvide lejemålet på Telegrafvej 5 – 
konkret disponering af 560 m2 på 2. sal. Udgangspunktet for det øgede behov for 
plads er initieret af regionsrådets beslutning af 6. februar 2015 hvor der blev bevilget 
en udvidelse af personalet med 9 medarbejdere. Det er planlagt at disse medarbejdere 
skal have kontorer på 2. sal. I arealet indgår også toiletfaciliteter, teknikrum, samt et 
mindre køkken. 
 
2) Manglende dækning af behov for samtalerum, mødelokaler – nuværende 

virksomhed 
 
Samtalerum: 
Det er planlagt at der indrettes 1 audit rum, samt 2 samtalerum til gennemførsel af sta-
tussamtaler, der på nuværende tidspunkt ikke er faciliteter til. Der gennemføres 2 – 4 
statussamtaler med hver medarbejder pr. år på omfattende ca. 310 medarbejdere. Gen-
nemførelsen af statussamtaler er et krav fra Sundhedsstyrelsen.  



   Side 2 

 

I det operative rum (Vagtcentralen) har der tidligere været reserveret 8 arbejdspladser 
til oplæring, efteruddannelse og audit. Disse arbejdspladser indgår nu helt overvejende 
i driften i 1813. Oplæring, efteruddannelse og audit planlægges nu afholdt i lokaler på 
2. sal. 
 
Mødelokaler: 
Der er pt. indrettet 2 mødelokaler på 3. sal – og dette har vist sig ikke at kunne dække 
behovet i den nuværende virksomhed. Der har således været lejet lokaler - bl.a. på re-
gionens andre virksomheder - til at dække behovet. Der er behov for møder med eks-
terne og interne samarbejdspartnere. De eksterne samarbejdspartnere er politi, ambu-
lanceleverandører, samt diverse beredskabsgrupper, mens de nye interne samarbejds-
partnere er relateret til det enstrengede visiteret akutsystem. 
Samlet set er der behov for to yderligere mødelokale – udover det behov der følger af 
tilførslen af de 9 medarbejdere nævnt ovenfor – dvs. i alt 3 mødelokaler. 
Virksomheden lever på nuværende tidspunkt ikke op til overenskomstkravet til vagt-
værelse for læger, og mulighederne for at placere vagtværelse på 2. sal undersøges. 
Det nuværende vagtværelse har ikke direkte adgang til bad/toilet, samt benyttes i dag-
tid til statussamtaler pga pladsmangel, hvilket er i strid med overenskomsten.  
På sigt kan det komme på tale at flytte medarbejdere der arbejder under utilstrækkeli-
ge arbejdsforhold til 2. sal. Direktionen sidder pt. i storrum med administrationen (ca. 
30 medarbejdere), så det overvejes om der kan indrettes et kontor til direktionen på 2. 
sal. Hertil kommer planlagt mødelokale for tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljøre-
præsentanter. 
 
Forskning/udvikling: 
Derudover er det planlagt at der på 2. sal skal placeres 1 udviklingskonsulent, 1 sekre-
tariatsleder i forbindelse med planlagt placering af landsdækkende funktion (Dansk 
Råd for Genoplivning), 1 forskningslektorat ansat pr. 1. marts 2015 i samarbejde med 
regionen og KU, samt 4 - 7 tilknyttede forskere. Forskningsaktiviteten er finansieret af 
eksterne midler. 
 
 

./. Der vedlægges plantegninger over 2. og 3. sal. (3. sal med angivelse af mødelokaler, 
og detailtegning). 






