Knebel 6. juni 2008

Til medlemmerne af
Forretningsudvalget i
Region Midtjylland

RegionMidt i færd med for smed at rette bager?
Det er ikke mange måneder siden den store akutplan fik tilslutning fra 40 ud af 41
medlemmer i Regionsrådet den 24. oktober 2007. Ved den lejlighed gjorde rigtig mange et
stort nummer ud af at fortælle, at udrykningslægen på Mols og Helgenæs skulle fortsætte
uændret. Og det vakte stor glæde og tilfredshed hos mange borgere og feriegæster i det
store og velbesøgte sommerland.
Rygter har imidlertid verseret i området om nedlæggelse endnu før året er omme, men
forespørgsler over bloggen til regionsformand, Bent Hansen har da indtil nu beroliget os.
Han svarer nemlig den 4. marts 2008 ganske kort: Ved akutforliget sidste år blev 40 ud af
41 regionsrådsmedlemmer enige om, at udrykningslægerne fortsætter indtil videre. Det må
vi vel opfatte som en massiv opbakning til ordningen. Han kan jo ikke love det i al evighed!
Imidlertid fremgår det allerede nu mindre end 2 måneder senere af dagsorden til mødet i
Forretningsudvalget tirsdag den 10. juni 2008 pkt. 5 side 599:
”….Administrationens overslag viser som tidligere nævnt, at de årlige driftsudgifter vil blive
på godt 31,4 mio. kr. frem for de oprindeligt afsatte 15 mio. kr., såfremt etablering af de
12 døgndækkende akutbiler iværksættes. ……De øgede udgifter skyldes dels betydeligt
højere priser fra Falck ved udvidelse af de eksisterende ordninger og etablering af nye
ordninger i forhold til nuværende priser fra Falck for eksisterende ordninger, dels
manglende muligheder for at integrere akutbilerne i vagtberedskabet på hospitaler…….”
Det er altså ikke udrykningslægen på Mols Helgenæs, som er blevet uventet dyr, men
derimod akutplanens andre delelementer. Derfor virker det med Wessels ord for smed at
rette bager, når det, der med implementering af akutplanen holder prisen, skal undgælde
for det, der overskrider prisen.
Og det er indstillingens videre hensigt, idet der videre anføres:
”… Ligeledes foreslås det at nedlægge udrykningslægefunktionen på det sydlige
Djursland, idet der med akutplanen etableres døgndækkende akutlægebiler fra både
Randers og Grenaa. Afviklingen vil medføre en besparelse på ca. 300.000 kr. i de årlige
driftsudgifter….”
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Ikke alene vil besparelsen på 300.000 kr. være som en dråbe i overskridelserne mægtige
hav, men sandelig om ikke også det foreslås, ”at den døgndækkende akutbil på
Djursland fremadrettet skal udgå permanent fra Grenaa”, og ikke som i dag med
stationering i Kolind i vagttid og weekender.
Med andre ord fjerner man en billig og effektiv udrykningslæge på Mols og Helgenæs og
gør køreafstanden permanent op til 30-40 km længere for akutlægebilen i den ofte
alvorligste del af døgnet. Endda i et område, hvorfra det ikke er forbundet med normal
telefonsikkerhed at komme igennem ved mobil opkald på 112. Alt sammen for at
medfinansiere et millionunderskud fremkommet ved at Falck har sat priserne gevaldigt op!
Endvidere bør det også være kendt inden vedtagelsen af punktet, at udrykningslægen her
på Mols og Helgenæs de sidste 7 dage, dvs. siden 29.maj har været på 8 udrykninger, 3
hjertetilfælde, deraf 2 alvorlige, 1 knallerttrafikuheld og en svær åndenød hos en dreng på
9 år med falsk strubehoste. Et enkelt tilfælde resulterede i, at lægeambulancen kunne
afmeldes. Den var da nået fra Grenå til Tirstrup, altså ca. halvvejen!
Vi tror på at 40 ud af 41 mente det alvorligt, da akutplanen blev vedtaget. Og det vil vi tro
indtil det modsatte er bevist!
I håb om, at Wessels ord fra 1777, hvor Dommeren intet fandt i loven, ”hvorved forbuden
er for smed at rette bager” ej står til troende for vore dages mere veludviklede politiske
bevidsthed!
Med venlig hilsen

Jørgen Ørgård
Fmd.
Borgerforeningen Mols –
Distriktsråd for Mols og Helgenæs
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