Knebel, den 30. juni 2008
Til RegionMidt
V/ Regionsformand
Bent Hansen
Viborg

Hvis dit svar er fakta, så benægter A fakta!
Kære Bent Hansen
Tak for dit svar af 24.6.2008 på Borgerforeningens/Distriktsrådets henvendelse om den
forestående udmøntning af akutplanens beslutning om akutbiler.
Vist er vi vidende om, ….”at Akutplanen for Region Midtjylland er blevet til efter en
omfattende beslutningsproces og 40 ud af 41 har stemt for planen”. Men vi nødes til at
minde om, at de 40 ud af de 41 vedtog en Akutplan med bevarelse af udrykningslæge.
Så kan man anstændigvis ikke samtidig agere som om, at de samme 40 ud af 41 står bag
en evt. kommende beslutning om implementering af en akutplan uden bevarelse af
udrykningslæge. Og dermed hævde som et faktum, at der ud fra en samlet vurdering er
tale om en styrkelse af den præhospitale indsats, fordi akutbilen i Randers gøres
døgndækkende.
Det gælder jo slet ikke for en meget stor del af Syddjurs kommune herunder specielt Mols,
Helgenæs, men sandelig også Rønde og Ebeltoft - Et område med et sommerindbyggertal
på linje med Randers by.
Derfor må vi have lov at citere en gammel kendt politisk bemærkning: Hvis det er fakta, så
benægter A fakta.
Som figuren viser besluttede
de 40 ud af 41 at flytte
akutbilen fra Kolind til Grenå
med bevarelse af
udrykningslægen i det
område som er hårdest ramt
af den beslutning.

Flytning af akutbil fra Kolind til Grenå med udrykningslæge gav bedre dækning på
det sydlige Djursland end de to biler i Grenå og Randers uden udrykningslæge

Den omtalte forstærkning fra
Randers hjælper i
forbavsende ringe grad - om
overhovedet - det samme
område – ikke mindst fordi
udrykningslægen fjernes.
Derfor er kikkerten sat for
det blinde øje.

Vi har også bemærket
afsnittet i Akutplanen: ”I tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal brugen af
telemedicinske løsninger i den præhospitale indsats styrkes. Den teknologiske udvikling

betyder, at rækken af opgaver og procedurer, som ambulancemandskabet kan varetage,
vil blive udvidet. Brugen af telemedicin fx i form af en elektronisk ambulancejournal,
indgår i arbejdet med det kommende udbud af ambulancetjeneste, ligesom også
spørgsmålet om responstider og servicemål på ambulancekørslerne indgår.”
Ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologi kan telemedicin over afstand
fremme diagnosticering, behandling og forebyggelse. Igen alt sammen noget, som: …. ”ud
fra en samlet overvejelse af forskellige hensyn vil styrke den præhospitale indsats”.
Men ak – selvom vi glæder os over formuleringen, fordi også vi kan indse, at
telemedicinske løsninger vil kvalificere den præhospitale indsats, så er den sydlige del af
Syddjurs kommune fyldt med ”kommunikationshuller”, hvor den mobile telefoni ikke er
forbundet med normal sikkerhed. Det betyder at det således i høj grad bliver vanskeliggjort
at leve op til akutplanens intentioner her hos os. Vi ved godt, at telefonisikkerhed ikke er
Regionens ansvarsområde; men når den præhospitale indsats, som i regionens egen
terminologi betegnes som Akutplanens rygrad jvnf. Bent Hansen i første svar, så pådrager
Regionsrådet sig et medansvar ved at benytte sig af en underleverandør, som ikke kan
levere varen og dermed minimeres argumentationen: ”sådan set ud fra en samlet
overvejelse af forskellige hensyn vil styrke den præhospitale indsats”.
Derfor vil vi fastholde, at man efter vores vurdering ikke er i færd med at etablere en
bedre samlet dækning for Djurslandsområdet, end tilfældet er i dag. Ja, endog
nødes vi til at stille spørgsmål ved, om den ensartede, præhospitale indsats i hele
regionen fortsat kan hævdes at være det ledende princip for beslutningen.
Væsentlige dele af det sydlige Djursland – Rønde, Ebeltoft samt Mols og Helgenæs
stilles ringere ved gennemførelsen af forslaget. Ligesom planens telemedicinske
afsnit bliver vanskelig at gennemføre under den nuværende mobile dækning.
Der føjes endog spot til skade, når udrykningslægen på det sydlige Djursland
samtidig nedlægges for at skaffe penge til gennemførelsen af forslaget.
Fastholdelsen af udrykningslægen kunne i det mindste betragtes som et plaster på
såret.
Dette synspunkt støttes i henvendelsen til Regionen fra Syddjurs kommune af 29. juni d.å.
Henvendelsen kan ses på www.borgerforeningen-mols.dk eller ved direkte klik på linket
her!
http://www.borgerforeningenmols.dk/images/Presseklip/Syddjurs%20bakker%20op%20om%20protest.pdf
Med venlig hilsen
Jørgen Ørgård
Fmd. for Borgerforeningen Mols –
Distriktsråd for Mols og Helgenæs

