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Regionen handler mod bedre vidende!
Regionsrådets formand for bl.a. akutlægebilen på Djursland, Carl Johan Rasmussen har lovet at
komme til stede og fortælle, hvorfor akutlægebilen stadigvæk står i Grenå, selvom hans forgænger
Gert Schou i 2009 i samme forsamlingshus kunne fortælle, at bilen skulle flyttes til Kolind.
Regionerne har snart eksisteret i to perioder. Ved afslutningen af første
periode kom regionsrådsmedlem, Gert Schou glædesstrålende for at fortælle i
TV2oj og de mange fremmødte til Borgerforeningens generalforsamling i
Tved Forsamlingshus, at akutlægebilen skulle flyttes til Kolind. Det havde
det midlertidige udvalg indstillet til daværende regionsråd.
Nu har vi så her fire år senere igen henlagt generalforsamlingen til Tved
Forsamlingshus og inviteret formanden for regionens nuværende udvalg,
Carl Johan Rasmussen for at fortælle, hvorfor akutlægebilen alligevel ikke
blev flyttet, når der siden Gert Schou-udvalget ikke er fremkommet
argumenter, som ændrer den tidligere begrundelse, der den gang lød: ”..på trods
af en umiddelbar fornuftig gennemsnitlig responstid ved base i Grenå, 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
Grenå mange korte responstider i nærområdet, men
samtidigt bliver der lange ture til det vest- og sydlige
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Djursland. Hvorved serviceniveauet bliver uens for
borgerne”…. ”Beslutning om flytning af bilen fra Grenå
til Kolind beror således på en afvejning af fordele og ulemper. Fordelen ved en flytning af bilen er
bedre præhospital dækning af området. Ulempen ved flytning er, at Regionshospitalet
Randers/Grenå ikke kan udnytte sengekapaciteten i Grenå i tilstrækkelig grad. Det er
administrationens samlede vurdering, at akutbilen bør forblive i Grenå af hensyn til lægedækningen
på Regionshospitalet i Grenå.” (regionsnotat j.nr. 1-35-72-25-07). Regionshospitalet er væk!

Siden da har man af uransagelige grunde forsøgt at finde argumenter for at
beholde bilens basis i Grenaa. Derfor håber vi på, at Carl Johan Rasmussen
vil løfte sløret og begrunde, hvorfor akutlægebilen fortsat er placeret i
Grenaa - godt nok kun indtil videre, når regionens egne tal viser, at bilen
har lige så mange eller flere opgaver i det sydlige/vestlige Djursland end
omkring Grenaa? Ja selv i det vestlige Norddjurs stiller man sig
uforstående overfor placeingen i Grenaa. ”Der er heller ikke noget fornuft i, at
Grenaa politikerne vil have lægebilen placeret i Grenaa, den skal ud og arbejde blandt borgerne på
Djursland”.

Læserbrev (1.1.13) fra Allingåbro.

Ønsket om flytning er således ikke klynk fra Mols og Helgenæs, men forsøg på at udnytte ressourcerne
bedst muligt. Flytningen bakkes op af Syddjurs Byråd, Samtlige Distriktsråd, Erhvervs- og
Turistforening samt 15.000 underskrifter og faglige rapporter. Min sjæl, hvad vil du me´r?
Se mere på foreningens hjemmesider
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