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Bent Hansen: Jeg forstår godt ønsket om tryghed
Regionens førstemand: »Det gælder ikke bare om at komme til et sygehus så hurtigt som muligt.«
Af Søren Andersen
soan@amtsavisen.dk

Hvis den delegation fra Syddjurs, som afleverede 14.574 underskrifter fra borgere, der ønsker udrykningslægen på Mols og
akutbilen i Kolind, havde forventet at møde en iskold og afvisende regionsformand, blev de godt og grundigt skuffet. Bent
Hansen viste ingen tegn på blot at være centralistiske embedsmænds forlængede arm, og han afslørede stor forståelse for
den kamp, som Borgerforeningen Mols og SOS Gruppen fører for at undgå yderligere forringelser i nødberedskabet lokalt.
»Jeg tænker tit på, at der må da næsten være lidt masochisme over det at være politiker. Da min familie i sin tid rykkede ind
i en by med tre skolesøgende børn, blev der jublet og alle troede, at den lille, lokale skole var reddet. Men jeg kunne jo godt
se, at fagligheden ikke havde det godt med 76 elever og lærerstaben var dem, som de andre skoler ikke ville have. Så jeg
foreslog faktisk skolen lukket, og jeg har også siden været med til at lukke det lokale sygehus i Kjellerup, hvor jeg bor, så jeg
kender godt til det med lokale konsekvenser af politiske beslutninger,« siger Bent Hansen.

På hjemmebane
Den socialdemokratiske regionsformand har en fortid som amtsborgmester i Viborg, så han er på hjemmebane i regionens
hovedsæde tæt på Stadion, Tinghallen - og den kaserne, der engang var arbejdsplads for mange soldater og officerer. I dag
er den lukket og regimentet flyttet til Skive, så selv om Viborg vandt slagsmålet om at blive regionens hovedby, har
domkirkebyen også oplevet sine skuffelser.
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»Det letteste er jo at sige, at intet må røres og alt skal være som før, men sådan er virkelighedens verden jo ikke. Vi kan og
skal ikke alle bo på Rådhuspladsen, men vi ved også, at når nogle af os heldigvis vælger at bosætte os på landet, så er der
nogle ting, som man får længere til. På sundhedsområdet går udviklingen i retning af, at der specialiseres mere og mere, og
bliver vi selv ramt af sygdom, er det da også vores krav at komme til de dygtigste specialister på området - også selv om der
er langt til dem,« mener Bent Hansen.
Dit navn:

Han slår så i samme forbindelse fast, at vi desværre ikke har speciallæger nok til at dække alle områder lige godt, og derfor
er man nødt til at samle dem på færre steder. Og beslutningerne skal være så holdbare, at de forstås både i Hvide Sande og i
Kolind.

Din e-mail:
Dit tip:

Basal tryghed
»Jeg forstår da godt ønsket om basal tryghed - også fra Mols og Helgenæs. Også at I gør, hvad I kan for at holde fast i
trygheden, men man må ikke glemme, at i dag gælder det ikke bare om at komme til det nærmeste sygehus så hurtigt som
muligt. Får man en blodprop i hjertet, så er det faktisk bedre at køre 110 kilometer for at komme direkte til operation og
behandling i Skejby, end at komme til et lille sygehus, hvor lægen ikke er uddannet godt nok til at tage sig af patienten med
blodproppen. I dag starter behandlingsforløbet allerede på det tidspunkt, hvor der ringes 112. Ikke først, når man er på
sygehuset, og derfor er jeg da sikker på, at diskussionen om helikoptere vil blusse op igen.
Bent Hansen er klar over, at der venter en særdeles ubehagelig opgave for de 41 regionspolitikere at få pengene til at hænge
sammen på sundhedsområdet.
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Sprede eller samle?
»Vi ved, at når vi samler noget, så koster det andre steder. Skal vi sprede eller skal vi samle? Når det drejer sig om beslutningen om at flytte akutbilen fra Kolind til
Grenaa om aftenen og om natten og i weekender, så blev det jo aftalt i det såkaldte akutforlig. Hensigten var et udnytte akutlægens arbejdstid bedre. I stedet for blot at
sidde og kigge i Kolind, når der ikke var noget at køre efter - og det er der jo heldigvis ikke altid - så kunne man i Grenaa bedre udnytte hans ekspertise, selv om han
naturligvis altid skal kunne rykke ud med meget kort varsel. Små sygehuse som Grenaa og Brædstrup er sårbare, fordi de er meget dyre at drive, og de vil også være
sårbare, når det næste sparekatalog skal laves. Sådan er virkeligheden desværre,« siger Bent Hansen.
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