Knebel, den 28. august 2007

Til Region Midtjylland
Postboks 21
8800 Viborg

Vedr. Akutplanen for Region Midtjylland

I formålet for akutplanen for Region Midtjylland er det fastslået på side 5, at formålet først og
fremmest er at sikre, at den akutte patient i Region Midtjylland vil få en hurtig og højt
kvalificeret diagnostik og behandling, uanset tid og sted……samt at udgangspunktet for
akutplan for Region Midtjylland er at højne kvaliteten i behandlingen af den akutte patient.
Det fremgår ligeledes af forslaget til akutplan for Region Midtjylland, at man på Djursland har
til hensigt at erstatte en lægebemandet lægebil med en akutbil bemandet med en sygeplejerske.
Endvidere kan vi i samme forslag oven i købet konstatere, at man i Randers fortrinsvis skal
have en læge og en redder placeret i lægebilen, kun lejlighedsvis en sygeplejerske, hvor man på
Djursland, som hospitalsmæssigt er meget ringere stillet end Randers, skal nøjes med
fortrinsvis en sygeplejerske, og hvis det kommer meget højt en læge.
Med stor forbavselse og frustration må befolkningen konstatere, at der nu igen kan være
nedskæringer på vej i akutberedskabet på Djursland, selvom formålet med planen, som tidligere
nævnt, var at højne - uanset tid og sted. Det er som sagt dybt utilfredsstillende og set med
vores øjne et udtryk for en nedladende ligegyldighed overfor befolkningen på Djursland.
Fagligt set er der tale om det modsatte af at højne kvaliteten, når man erstatter en læge med en
sygeplejerske, der hverken kan eller må stille en diagnose på trods af formålets intentioner om
en højt kvalificeret diagnostik og behandling.
Vi forventer, at regionspolitikerne tager beslutninger, der ikke reducerer det akutberedskab, vi
allerede har på Djursland, og som dårligt kan være mindre. Vi forventer, at man ikke opstiller
mål, som man ikke agter at forfølge.
De ansvarlige politikere har tidligere præciseret: ”Vi vil sætte fokus på den præhospitale
indsats. I får en lægebil, som hele tiden vil være bemandet med en fuldt kvalificeret
læge/overlæge. Lægebilen vil give den tryghed, som vil gøre en forskel i alvorlige
ulykkessituationer eller ved akut sygdom”.
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Vi må derfor anmode politikerne om at tilsidesætte akutplanens særdeles uacceptable forslag og
i stedet være ordholdende og i det mindste opretholde den service på akutbehandlingsområdet,
der tidligere blev lovet befolkningen på Djursland, Mols og Helgenæs. Befolkningstallet på
Mols og Helgenæs mangedobles i ferieperioderne hvilket yderligere understreger behovet for
lokal, kompetent lægelig hjælp.
Borgerforeningen Mols protesterer hermed mod denne urimelige indskrænkning i vores daglige
tryghed og direkte mulighed for at overleve en akut situation. Vi forlanger samme tryghed, som
borgerne i Århus, der får en lægebil med lægebemanding og henstiller til regionsrådet, at der
fortsat skal være en lægebil på Djursland bemandet med en fuldt kvalificeret læge.
Udrykningslægen på Mols-Helgenæs er kort omtalt i planen, men på en særdeles uklar måde og
i påfaldende upræcise vendinger. Borgerforeningen vil på det kraftigste henstille, at ordningen
for lov at fortsætte.
I den periode udrykningslægen har kørt i området, har vi adskillige eksempler på, at folk har
overlevet alene på grund af den hurtige indgriben, som udrykningslægen har kunnet præstere
og vi er vidende om, at der gennem en undersøgelsesperiode på 2 måneder har været 19
udrykninger, hvor lægebilen var optaget af andre opgaver. Med andre ord har ordningen bevist
sin berettigelse og repræsenterer nu den sidste rest af borgertrygheden, som gennem tiden er
blevet gradvist decimeret i de marginale dele af regionen.
Med venlig hilsen
På vegne af Borgerforeningen Mols
Jørgen Ørgård
Formand
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