Knebel, den 26. marts 2012
Til Regionsrådet
RegionMidt
Att.: Holger Schildt Knudsen

Akutlægebilens placering på Djursland
På det seneste er der gennem den lokale presse jvf. Århus Stiftstidende forsøgt skabt det indtryk, at
akutlægebilen endegyldigt blev placeret i Grenaa allerede i 2010. I et brev til regionsrådet skriver borgmesteren i
Norddjurs iflg. avisen, at Norddjurs i samarbejde med Region Midtjylland har sendt en ansøgning til Indenrigs- og
Sundhedsministeriet i oktober 2010 om 23,5 mio. kr. til nære sundhedstilbud i Grenaa. Af ansøgningen fremgår
det i forbindelse med afsnittet om projektets sammenhæng til den øvrige præhospitale indsats bl.a.: »Endvidere
udgår akutbil fra hospitalet. Akutbilen er bemandet med anæstesisygeplejerske og læge.« Det er således klart
fastslået i den fælles ansøgning, at akutlægebilen udgår fra hospitalet i Grenaa,«
Efter aktindsigt i såvel brev fra Norddjurs til Regionen som i ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i
oktober 2010 må det konstateres, at der ganske rigtigt i den 54 siders lange ansøgning - hvori der gives en status
for, hvorledes tingene var organiseret på daværende tidspunkt - forekommer nedenstående sætninger om
akutbilen:
”Døgndækket lægebil for hele Djursland udgående fra hospital”
”endvidere udgår akutbil fra hospitalet. Akutbilen er bemandet med anæstesisygeplejerske og læge”
Ligeledes står der også at:
”Ud over de beskrevne funktioner er der en sengeafdeling med 16 senge på regionshospitalet Grenå”
Det er med andre ord i højere grad lokal ønsketænkning - grænsende til manipulation, at den lægebemandede
akutlægebil skal udgå fra Sundhedshuset i Grenaa. Det bemærkes, at der i alle citaterne nævnes hospital og
ikke sundhedshus. I øvrigt er der sundhedshuse mange steder uden for Grenaa. Med kun én akutlægebil til
betjening af to kommuner på Djursland, forekommer det heller ikke rimeligt, at den ene kommune kan indgå
ensidig aftale med regionen om dette fælles element.
Ikke mindst på den baggrund finder vi det både rimeligt og nødvendigt at fremhæve regionens egne udmeldinger
om akutlægebilen:


”Akutlægebilen er et præhospitalt tilbud, som er et supplement til ambulancen.
Der nævnes slet ingen tilknytning til hverken hospital eller sundhedshus. (Regionens Hjemmeside) Et
blik på kortet viser, at kun ambulancen i Grenå får optimalt udbytte af akutlægebilen som supplement til
ambulancen. Alle øvrige 4-5 ambulancer må enten pænt vente på akutlægebilen eller straks køre
patienten til behandling på hospital.



”Beslutning om flytning af bilen fra Grenaa til f.eks. Kolind eller Tirstrup beror således på en afvejning af
fordele og ulemper. Fordelen ved en flytning af bilen er bedre præhospital dækning af området.
Ulempen ved en flytning er, om Regionshospitalet Randers/Grenaa kan udnytte sengekapaciteten i
Grenaa i tilstrækkelig grad. (Betænkning Fra Det Midlertidige Udvalg vedrørende Sundhedsberedskabsog Præhospitalsplan, september 2009 side 16). Regionshospitalet i Grenaa er nedlagt, hvorved den
sidste faglige begrundelse for fastholdelse af akutlægebilen i Grenaa er bortfaldet.
Ud fra en samlet vurdering af den præhospitale indsats på Djursland fastholder Udvalget anbefaling af
flytning af akutbil fra Grenaa til Kolind per 1.12.2009. (Mødereferat Det midlertidige udvalg 31.3.2009)
”..på trods af en umiddelbar fornuftig gennemsnitlig responstid ved base i Grenaa, fordi der er relativt
mange korte ture i byområde, betyder denne placering, at mere end halvdelen af bilens køre-radius er
”overflødig”, da den ligger i havet. Med andre ord giver placeringen i Grenaa mange korte responstider i
nærområdet, men samtidigt bliver der lange ture til det vest- og sydlige Djursland. Hvorved
serviceniveauet bliver uens for borgerne”. (Citat fra et fagligt afsnit i regionsnotat j.nr. 1-35-72-25-07)
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Gennem adskillige tilkendegivelser via mails, telefon og møder har rigtig mange regionspolitikere givet
udtryk for det fornuftige i en central placering midt på Djursland.

Endvidere er der grund til at minde om:








At i en tidligere ”Evaluering af lægebil og udrykningslæge på Djursland” fra MTV rapport, Århus Amt
10. august 2005, kan man i konklusionen (side 57) læse, at ved en logistisk beregning i forhold til
hvor folk er bosat, er den optimale placering i Kolind. Det vil give den bedste dækning til hele
Djursland, og ikke mindst sikre at områdets borgere stilles lige.
Folketingets målsætning om responstid på max. 15 min.
Syddjurs byråds mange opfordringer om central placering af bilen midt på Djursland
Den stærke folkelige opbakning (15.000 underskrifter) til fordel for central placering midt på
Djursland.
Mobildækningen visse steder især uden for byerne er meget mangelfuld, og den er et ikke
uvæsentligt element i den præhospitale indsats.
At den midlertidige udrykningslægefunktion i det sydligste af kommunen næppe kan bevares, når
nuværende læge stopper, hvilket yderligere er argument for at placere akutlægebilen midt på
Djursland.

Konklusion
Den korte version - set med vore briller - er ganske enkel,
at vi vil advokere for, at akutlægebilen placeres midt på
Djursland og ikke i et hjørne, hvor bilens halve
aktionsområde ligger helt ude i Kattegat - ganske vist til
glæde for mange mennesker i Grenaa, men også med
tilsvarende ulempe for endnu flere – ikke mindst i
sommerperioden, hvor det sydlige Djursland har et
indbyggertal på linje med en middelstor provinsby.
Gennem tiden har stort set alle faglige forbehold og
indvendinger indtil nu taget udgangspunkt hensynet til
Regionshospitalet i Grenaa/Randers. I stedet kan vi
gratulere med Djurslands bedste sundhedshus til mere
end 40 mio. kr.
Tilbage står at placere Djurslands eneste akutlægebil
midt på Djursland, så den kan leve op til regionens egen
målsætning om at servicere alle områdets ambulancer
bedst muligt. Det koster ikke mange kroner og er eneste tilbageværende mulighed, efter at den faglige
kobling til regionshospitalet ikke mere er til stede, og den resterende faglige anbefaling derfor peger entydigt
på en placering midt på Djursland.
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