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Bent Hansen
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Massiv opbakning til Borgerforeningens protest
mod foreliggende forslag til udmøntning af den præhospitale indsats
på Det sydlige Djursland

Kære Bent Hansen
Tak for dit svar af 4.7.2008 på Borgerforeningens/Distriktsrådets henvendelse om den
forestående udmøntning af akutplanens beslutning om akutbiler og udfasning af
udrykningslægen på Mols og Helgenæs.
Vi noterer med tilfredshed Regionsrådets beslutning af 18. juni om, at de nuværende
præhospitale ordninger videreføres indtil videre og glæder os over, at der i samme møde
blev nedsat et særligt midlertidigt udvalg,
hvortil sagen blev henvist til drøftelse.
Det viser jo, at sagen ikke er så enkel
som først antaget, og at mange politikere
(velsagtens mere end halvdelen af de 41
medlemmer) ikke føler sig helt trygge ved
straks at nikke ja til det administrative
oplæg på regionsrådsmødet den 18. juni
2008.
Vi synes heller ikke, at argumentet…. ”at
der ud fra en samlet vurdering er tale om
en styrkelse af den præhospitale indsats
på Djursland” (citat)… er særligt
overbevisende. Hvad ligger der i det
udtryk?
Vi kan da sagtens se, at akutbilens placering i Grenå selvfølgelig vil nedsætte
responstiden for rigtig mange mennesker i Grenå – og det skal ikke forstås som
misundelse, for det glæder os, at man dér får responstider på vel 3-5 minutter, men som
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tidligere vist, så får et antal mennesker (som sagt i sommertiden i nærheden af
indbyggertallet i Randers) på det sydlige Djursland ved den manøvre en stærkt forøget
responstid.
Når cirklen rykkes til Grenå, ryger Thorsager, Rønde, Ebeltoft, Mols og Helgenæs uden for
cirklen og befolkningen her får dermed en forøget responstid – og her taler vi slet ikke om
3-5 min. (selv med hjælp fra en evt. Randersbil). Der bliver tale om hele eller halve timer.
Samtidig har vi bemærket os, at Regionsrådet selv har fokus på responstider som
succeskriterium. Og vi har også noteret os bl.a. Jyllandspostens og Politikens artikel om
samme emne i Hovedstadsregionen, hvoraf det fremgår: ”….Mens lægeambulancen er
nede på fem minutter om at nå frem i København, er den helt oppe på ti minutter i resten
af regionen”.
Når der så endvidere lægges op til at fjerne udrykningslægen, som netop opererer i det
område, der får de øgede responstider, så kan det vel ikke undre, at vi opfatter det
som at træde i såret og slet ikke forstår, at en samlet vurdering kan munde ud i tale
om styrkelse af den præhospitale indsats på hele Djursland.
For at understrege alvoren i Borgerforeningens henvendelse til Regionsrådet har en
gruppe mennesker på Mols og Helgenæs, SOS-gruppen, taget initiativ til at lave en
underskriftsindsamling blandt fastboende og folk med sommeradresse i området til støtte
for Borgerforeningens bestræbelser.
Underskrifterne vil blive overdraget ved en senere lejlighed, men allerede nu - et par dage
efter iværksættelsen - kan det oplyses, at vi både får mails og opringninger med
forespørgsel om, hvor man kan skrive under, og at de første 8 dage resulterede i flere end
5600 underskrifter. Det viser en enorm stor interesse for sagen, et meget stærkt fokus på
beslutningen og massiv opbakning til foreningens synspunkter, som efter vores opfattelse
er både stærke og uimodsagte, hvorfor de bør nyde fremme i den videre proces.
I samme spor er det måske værd at nævne, at Borgerforeningens medlemstal udgør over
10% af den samlede vælgerbefolkning på Mols og Helgenæs. Det er vist ikke mange
foreninger, der kan mønstre en sådan tilslutning. Så lokal opbakning til vore synspunkter i
denne sag er markant uovertrufne.
Med venlig hilsen
Jørgen Ørgård
Fmd. for Borgerforeningen Mols –
Distriktsråd for Mols og Helgenæs

________________________________________________________________________________________________________________________
Borgerforeningen Mols www.borgerforeningen-mols.dk og www.molsportalen.dk
Formand Jørgen Ørgård, Gl. Kirkevej 7, 8420 Knebel
Tlf. 86 35 12 25, mobil 40 28 99 18 E-mail: joergen@oergaard.dk

