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Tilkendegivelse om placering af akutlægebil på Djursland
Dato: 5. marts 2012

Syddjurs Kommune ved Borgmester Kirstine Bille, Udvalgsformand Ninna

Sundheds- og socialområdet

Thomsen og Kommunaldirektør Nich Bendtsen mødtes 7. februar 2012 med
Udvalgsformand Carl Johan Rasmussen, Direktør Ole Thomsen og Afdelingschef Christian Boel.

Kontaktperson
Jørgen Andersen

Syddjurs Kommune havde anmodet om mødet på baggrund af ønske om at
få mulighed for indflydelse inden region Midtjylland træffer endelig beslutning
om placering af akutlægebilen på Djursland.
Hovedgaden 77

Med denne tilkendegivelse vil Syddjurs Kommune fastholde sine synspunkter
fra tidligere henvendelser, og hermed redegøre for dem.
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Syddjurs Kommune har ved flere lejligheder, 12. december 2008, 26. marts
2010, og senest 10. november 2011 gjort opmærksom på kommunens borgeres interesse i en mere central placering end Grenå af akutbilen på Djursland.
Aktuelt finder vi det nødvendigt at tage emnet op igen på baggrund af udmøntningen af regionens spareplaner på sygehusområdet, hvoraf vi forstår, at
man fastslår den lægebemandede akutbils placering til Grenå.
I argumentationen herfor vil vi gerne fastholde, fra tidligere henvendelser, at
der ved nedlæggelsen af sygehuset i Grenå som selvstændigt fungerende
sygehus med akutfunktioner, var der på Djursland enighed om, at en akutbil/lægebil skulle være et afgørende element i det lægelige præhospitale beredskab på Djursland, for at nedbringe reaktionstiden for behandlingen af akut
alvorligt syge og svært tilskadekomne.
Der var på Djursland og med det daværende Århus Amt bred enighed om, at

www.syddjurs.dk

akutbilen/lægebilen skulle være placeret i Grenå i dagtiden, og i Kolind aften
og nat. Dette for at opnå kortest mulig responstid til de fleste mennesker på
Djursland.
I ”Evaluering af lægebil og udrykningslæge på Djursland” fra MTV rapport,
Århus Amt 10. august 2005, kan man i konklusionen (side 57) læse, at ved en
logistisk beregning i forhold til hvor folk er bosat, er den optimale placering i
Kolind. Det vil give den bedste dækning til hele Djursland, og ikke mindst
sikre at områdets borgere stilles lige.
I betænkning fra ”Det Midlertidige Udvalg vedrørende Sundhedsberedskabsog Præhospitalplan” fra september 2009 i kapitel 7 stk. 3, kan man læse at
” Beslutning om flytning af bilen fra Grenå til f. eks. Kolind eller Tirstrup beror
således på en afvejning af fordele og ulemper.
Vi har i Syddjurs Kommune stor respekt for, at regionen har behov for at reducere sit udgiftsniveau, men det er vores synspunkt, at det netop i den situation, hvor de akutte hospitalsbaserede beredskaber bliver færre og fjernere,
skal sikres, at det lokale beredskab har det bedste udgangspunkt for at løse
sine opgaver.
Syddjurs Kommune ønsker derfor på det kraftigste at påpege det nødvendige
i, at der af regionen arbejdes hen imod den løsning, der samlet set stiller borgerne på Djursland bedst muligt, og sådan at alle kan forvente kortest mulige
responstid og også samme korte responstid, det mener vi, jf. tidligere henvendelse, bedst sikres ved en placering i Kolind
Vi er klar over, at der ikke er lagt op til en egentlig høring, men vil forvente, at
Syddjurs Kommunes synspunkter indgår i sagsfremlæggelsen og vægtes i
beslutningen.
Vi vil se frem til at blive orienteret om evalueringens konklusioner og hvilke
konsekvenser, der vil blive draget deraf.
Med venlig hilsen
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