
Referat 
 

 

Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg 

Tlf.: 87 40 82 00  
midttrafik.dk 

Kontaktudvalgsmøde  
 

Tid 06.10.2021 kl. 09.30 

Sted Midttrafik 

Deltagere Richard M. Motzfeldt 
Bülent Karakoc 
Henning Jakobsen 
Monica Bunch Christensen 
Tom Riis Jensen 
Trine Wollenberg 
Frank Christensen 

Afbud Allan Mørup 
 

 

Punkter på dagsorden: 
Velkomst 
Status på driften 
Siden sidst 
Kapacitetsudfordringer 
NOP – Ny Optimerings Platform 
FlexKom 
Udbud 
Indkomne punkter 
Eventuelt 

1 Velkomst 

Frank bød velkommen til mødet og rettede en særlig velkomst til Henning 
Jakobsen fra C.A.T. som er nyt medlem af Kontaktudvalget. Frank gen-
nemgik dagsordenen og mindede på, at emner og indlæg på mødet skal 
være relevant for størstedelen af branchen, men at der selvfølgelig må ta-
ges udgangspunkt i egne oplevelser og erfaringer.  

2 Status på driften v/Frank 

Kapacitetsproblemer har efter sommerferien fyldt meget for driften og for 
bestillerne. Bliver uddybet under punkt 4 hvor der er lagt op til en tema-
drøftelse. 
 
Nedbrud 
Midttrafik har i den seneste tid været ramt af flere store nedbrud. Vogn-
kommunikations- og netværksproblemer har påvirket driften negativt. Svar 
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tiderne har været forøget, kunderne hentet med forsinkelser og bestillings-
systemer og trafikstyringsværktøjer har været utilgængelige.  
 
Vognafregning 
Vognafregning/korrektioner er pr. 1. juli 2021 flyttet til Midttrafiks økono-
miafdeling. 
 
Corona 
Turantallet er stadig ikke helt på samme niveau som før Corona. Det er 
især antallet af kommunale ture der ligger under. 
 

 
 
Kunderne i de åbne kørselsordninger er dog på vej tilbage, og det er Midt-
trafiks forventning, at i løbet at de kommende måneder er antallet af ture 
på samme niveau som før Corona. 
 
Patientkørslen har været normaliseret siden juni 2020 dog har der været et 
fald i august på grund af sygeplejerskekonflikten. Der er forventning om et 
stigende antal patientbefordringer pga. pukkelafvikling. Iflg. Monica bliver 
der henvist patienter til privathospitaler og privatpraktiserende speciallæ-
ger ifm. at få nedbragt ventetiden på behandlinger. 
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3 Siden sidst v/Frank 

AUH – indgang C og J 
Midttrafik kører ca. 420.000 patienter for Præhospitalet Region Midtjylland 
årligt, heraf ca. 75.000 via indgang C på AUH og 46.000 via indgang J. Der 
mangler holde/afsætningspladser ved begge indgange som bevirker store 
forsinkelser og mange frustrationer hos chauffører, vognmænd og patienter 
der kommer for sent til deres aftaler. Midttrafik har sammen med 
Præhospitalet været i dialog med AUH i længere tid og senest i august 
2021 ved et møde. Midttrafik er kommet med løsningsforslag og har opfor-
dret AUH til se på forholdene på Regionshospitalet Horsens, hvor der er de-
dikerede pladser til taxa og Flextrafik foran hovedindgangene. Midttrafik 
har ikke hørt fra AUH siden mødet i august. 
 

 
 

Antal Andel %

FLEXTUR 2.613 93

HANDICAP 3.605 90

INSTITUTIONSKØRSEL 1.933 86

KOMMUNAL 1.876 72

PATIENTBEFORDRING 8.136 101

PLUSTUR 62 270

FLEXBUS 462 81

I alt 18.687 92

Udviklingen i antal ture 

Uge 38
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Der er pr. 1. august 2021 lagt extra servicetid på hovedindgangene og alle 
de afdelinger, der har indgang via C og J. 
 
Trine spurgte ind til om Midttrafik er/har været involveret i planlægning af 
sygehusindretning. Frank svarede at Midttrafik er involveret, men i meget 
lille grad. Ved planlægningen af AUH var oplægget, at alle patienter kun 
skulle til/fra hovedindgangene. AUH ville selv stå for den interne transport 
til/fra afdelingerne. Sådan blev det ikke. 
 
Flere kontaktudvalgsmedlemmer gav udtryk for at problemerne med at 
finde en holdeplads tæt på sygehusindgange er et stort problem. Den sid-
dende patientbefordring er ikke tænkt ind ift. planlægningen. Der blev også 
spurgt ind til el-ladestandere på AUH, hvor de bliver opstillet og hvor 
mange? Der er allerede nu et stort behov. 
 
Regions Hospital Gødstrup 
Åbningen og overflytningen af afdelinger er ændret til 1. kvartal 2022. 
Midttrafik deltager i flytningerne fra Holstebro og Gerning som per planlagt 
til hhv. 13. februar og 20. marts.  
Midttrafik forudser at der også kan blive udfordringer med holde/afsæt-
ningspladser på RHG. Stort set alle patienter skal via hovedindgangen 
til/fra de enkelte afdelinger. Der er dedikeret 14 pladser til Flextrafik foran 
hovedindgangen, men det vurderer vi ikke er nok. Midttrafik forsøger at 
påvirke planlægningen. 
 
Jul 
Juleplanlægningen er så småt i gang. Der er krav om at alle vogne skal 
køre. Midttrafik laver også i år tidsbegrænsede delkontrakter for at få af-
viklet liftkørslen. Midttrafik har brug for ca. 210-220 liftvogne. Som noget 
nyt har Midttrafik indført et gebyr for afbestilling af ture efter afbestillings-
fristen.  
 
 

4 Kapacitetsudfordringer v/Frank 

Midttrafik har siden sommerferien oplevet kapacitetsudfordringer. Det har 
især været i weekenderne der har været problemer med at få kørt alle 
ture, men også på hverdags eftermiddage, aftener og nætter har der været 
udfordringer og det er der stadig.  
Midttrafik har en forsyningsforpligtigelse overfor Region Midtjylland og 
kommunerne og er dermed også forpligtiget til at sikre den nødvendige ka-
pacitet. 
Midttrafik har igangsat flere tiltag ifm. udfordringerne: 
 

 Løbende information til leverandørerne om opfordring til at til-
melde extra vogne. 

 Etablering af rådighedsvogne i weekenderne. 
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 Option på garantivogne. 
 Manuel optimering af kørslen. 
 Møder på tværs af trafikselskaberne. 
 Opjustering af bemanding hos FlexDanmark i weekender. 
 Etablering af særlig bestillingsprocedure for AMK/Præhospitalet, 

som er mest påvirket af den manglende vognkapacitet. 
 

Hvis optioner på garantivogne ikke give det ønskede antal vogne overvejes 
et lynudbud. 
 
Midttrafik har ønsket en drøftelse med Kontaktudvalget om udfordringerne, 
for at få udvalgets input til løsningsforslag.  
Spørgsmål til udvalget: 
 
Branchens vurdering af hvordan Midttrafik kan sikre den nødvendige kapa-
citet fremadrettet? 
Hvordan kan Midttrafik bidrage til at få løst udfordringerne omkring chauf-
førmangel? 
 
Der var bred enighed blandt udvalgets medlemmer om at udfordringerne 
ikke kan forventes løst i nærmeste fremtid. Der kom flg. bemærkninger og 
input: 
 
Bülent: 
Flere garantivogne i ydertidspunkterne. 
Type 4 garantivogne – ikke erstatning for de andre liftvognskategorier, 
men for at øge kapaciteten. 
Mulighed for 2 vognløb pr. dag på samme kørselsaftale. 
Kortere garantitid. 
Trafikselskaberne og organisationerne skal presse på for at få mere kvalitet 
i chaufføruddannelserne. 
Svært at få ansatte chauffører til at køre længe hver dag, mange ønsker en 
7,5 – 8 timers arbejdsdag. 
Ønske om mere kvalificeret personale til at varetage driften når trafiksel-
skaberne ikke selv gør det. 
 
Trine: 
Mange chauffører har forladt erhvervet under Corona – de kommer ikke 
igen. 
Undersøgelse DPT har lavet viser at medlemmerne er udfordret på kvalifi-
ceret arbejdskraft og de lange arbejdstider. 
Chaufføruddannelsen er ikke god nok. Nyuddannede chauffører opfylder 
ikke kravene til kørsel for trafikselskaberne. 
 
Tom: 
Krav om ”ren” børneattest i kontrakten, men jobcentrene/AMU-centrene 
screener ikke, når ledige bliver sendt på BAB kurserne. Modtager 
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ansøgninger og har samtaler med chauffører der har kvalifikationerne, men 
ikke ren børneattest – spild af ressourcer/tid. 
Modtager mange useriøse ansøgninger. 
Opfordring til at trafikselskaberne selv har driften, også aften og weekend. 
”Farligt” med lynudbud. Kan udløse højere lønninger og dermed chauffør-
flugt fra eksisterende leverandører. 
 
Richard: 
Mangel på chauffører/vognfører der vil køre natkørsel. 
Udfordring med levering af nye vogne – meget lang leveringstid. 
 
Frank takkede for alle bemærkninger og input. 
 

5 NOP – Ny Optimerings Platform v/Frank 

Udviklingen af NOP forløber planmæssigt. Der forventes implementering 
hos Midttrafik i starten af 2024.  
Netcompany, som er NOP kerne leverandør, er i fuld gang med udviklin-
gen. Trafikselskaberne får løbende indsigt i udviklingsarbejdet via delvis-
ninger. Der er stor tillid til at NOP bliver en klar forbedring for alle. 
I løbet af oktober bliver det offentliggjort hvem der har vundet udbuddet af 
NOP Støtte.  
Der kommer også store forbedringer for Midttrafiks leverandører når NOP 
udrulles – bl.a. en ny Vognmandsportal, som kommer til at give mulighed 
for mere selvbetjening. 
 

6 FlexKom v/Lis 

FlexKom som nu er klar til brug er et vognkommunikationssystem som kan 
anvendes af alle driftsvognløb. Systemet er APP baseret og kan bruges til 
basale funktioner i forbindelse med vognkommunikation. 
Vognkommunikation er et driftskritisk område, og trafikselskaberne har 
med denne løsning ønsket at gardere sig, hvis et eller flere kommunikati-
onssystemer lukker ned i længere tid. FlexKom er gratis at anvende. 
FlexKom bliver testet i Midttrafik de kommende måneder og Midttrafik sø-
ger testbrugere. 
 
Testbrugere kan kontakte Midttrafik på planet@midttrafik.dk Skriv TEST-
BRUGER FLEXKOM i emnefeltet. 
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Bülent spurgte om der er kortfunktion med i FlexKom så koordinater over-
føres til GPS. Lis svarede at det er der ikke, det kan kun anvendes til vogn-
kommunikation.  
 

 

7 Udbud v/Helle og Frank 

Forberedelserne til udbudsprocessen i forbindelse med udbuddene FG8 og 
FV8 er i gang. Der bliver bl.a. fokus på grøn omstilling, krav om særlige 
kørselstyper fra Præhospitalet, herunder omvisitering af flere patienter fra 
liggende transport til siddende, flere betalingsmuligheder, foliering af 
vogne og mere kørsel om natten.  
NOP skal selvfølgelig også tænkes ind i de kommende udbud. 
Udbuddene offentliggøres medio 2022 og der kan indgives ideer/ønsker til 
udbudsgruppen frem til og med februar 2022. 
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Helle som er jurist hos Midttrafik og er en del af udbudsgruppen spurgte 
udvalget, om de ville deltage i en høring vedr. nuværende udbud og der-
med være med til at ”spotte” dårlige formuleringer, uhensigtsmæssige krav 
o.a. Udvalget svarede - ja tak. Høring bliver udsendt via Ethics. 
 
Frank oplyste at Midttrafik have fokus på hvordan man kunne profilere sig 
som trafikselskab, og gav udtryk for at foliering af vogne som kører for 
Midttrafik havde været på tale, men var opmærksom på at der kunne være 
nogle udfordringer i forhold til især taxier. 
 
Der kom flg. bemærkninger til foliering og input til kommende udbud: 
 
Richard: 
Krav om foliering på garantivogne var der ingen indsigelser imod, men i 
forhold til de vogne som kørte variable vognløb, var der ikke opbakning 
hertil, da flere taxiselskaber kører rundt med egen foliering eller havde an-
dre aftaler om foliering. 
Endelig gav Richard udtryk for at, såfremt man ville profilere sig ved at 
stille krav om foliering, så måtte man som trafikselskab også være villig til 
at tage omkostningen.  
 
Trine: 
Bekymring i forhold til foliering. NT har krav om, at vogne der ikke er på 
”fuld” garantitid, også skal folieres. Det møder meget modstand i branchen 
og et krav som NT´s skal der ikke gåes efter.   
På konference om kollektiv transport blev det nævnt at patientbefordringen 
i Region Midtjylland skal være emissionsfri fra 2025 – korrekt? 
 
Frank svarede, at Region Midtjylland har et mål, i deres bæredygtigheds 
strategi om at dele af patientbefordringen, skal udbydes som 100% emissi-
onsfri fra 2025. Da patientbefordringen ud over den siddende patientbefor-
dring også dækker over liggende transporter samt ambulancekørsel, er det 
usikkert hvilken del, der skal udbydes som nul emission fra 2025. Midttra-
fik afholder møde med Region Midtjylland om deres planer for den sid-
dende patientbefordring.   
 
Tom: 
Ønske om længere kontrakter. 
Information om ændrede krav til vogne ønskes så tidligt som muligt, så der 
ikke indkøbes ”forkerte” vogne der ikke kan handles efterfølgende. 
Begrænse antallet af forskellige vogntyper. 
 
Bülent: 
Fradrag i planlægningspriser på variable liftbiler – Movia anvender fradrag. 
Ens krav og retningslinjer hos Fynbus, Sydtrafik og Midttrafik. 
Vognmandsuddannelse – centralt. Skal ikke ligge hos de enkelte trafiksel-
skaber. 
Vogntype 4 (lille bil med plads til 1 kørestol) som garantivogn. 
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Ethics skal forbedres eller udskiftes. 
 
Helle og Frank takkede for bemærkninger og input og opfordrede Kontakt-
udvalget til at sende mail med yderligere. 

8 Indkomne punkter 

Henning havde et ønske med fra C.A.T. om at der fra Vognafregningens 
side blev skrevet begrundelse på, for de enkelte korrektioner der bliver la-
vet på vognløbene. Ex. vognmand beder om 15 minutter i korrektion pga. 
ventetid. Får svar fra vognafregningen at det nye beløb er xx kr., men får 
ikke svar på om der er korrigeret for de ønskede 15 minutter eller evt. 
færre eller flere.  
Ønsket bliver sendt videre til Økonomiafdelingen. 
 
Tom havde indsættelse af reservevogne med som punkt. Har udfordringer 
med internt at ”sætte” reservevogn på et vognløb. 
Midttrafik kan ikke være behjælpelig med at ændre kørselsaftaler på vogn-
løbene, da der i flere tilfælde er sket fejl, hvor det har påvirket korrekt af-
regning af kontrakthaver.  
 
 

9 Eventuelt 

 
Bülent havde ønske om at Midttrafik i højere grad anvender dialog i stedet 
for bod. Frank svarede, at Midttrafik i høj grad bruger dialog og kun giver 
bod i meget få tilfælde hvor der har været kvalitetsbrist fra leverandørs 
side. 

 
Tom fortalte at hos Fynbus bliver der ikke udstedt bod. De udsender ad-
varsler, hvis der har været mange kvalitetsbrist. 
 
Frank takkede afslutningsvis for et rigtigt godt møde med god dialog og 
mange input til de enkelte punkter. 

 
 

  

 
 


