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Den 10. januar fremlagde Regionsledelsen et besparelsesforslag og sendte det i høring.  
Forslaget indeholder en fuldstædig omvæltning af den præhospitale indsats på hele Djursland.  
 
Nu er det som sagt kun et oplæg, som ikke er politisk behandlet, men det sender chokbølger og bange anelser 
til hele Djursland. Hvis politikerne følger forslaget helt til dørs, er det slut med lægebil og udrykningslæge – 
ikke bare på Mols og Helgenæs - men på hele Djursland. Et område der i det mindste om sommeren har et 
befolkningstal, som overstiger selv det store byer med hospitaler kan fremvise. 
 

 
 
De store sparekrav vil uden tvivl medføre, at de gennemføres i overensstemmelse med mindste-modstands-
princippet, og så er tyndt befolkede vælgerområder i fokus for besparelser. Det er vi såmænd vante til. Vi 
forstår til fulde den vanskelige situation, som politikerne befinder sig i under de ekstreme økonomiske vilkår, 
og er helt på det rene med, at vi ikke kan forvente samme service niveau som i tætbebyggede områder. 
 
 



 
 
 
 
 
Vi tror på, at 40 ud af 41regionsmedlemmer mente det alvorligt, da akutplanen blev vedtaget og af hvilken 
det fremgik: ”..er akutbilerne en del af den præhospitale indsats rygrad,…. Og det vil vi tro, indtil det 
modsatte er bevist! 
 
Står man fast på at gennemføre embedsmændenes forslag amputeres altså rygraden i den 
præhospitale indsats på Djursland og Mols-Helgenæs – som nævnt for et antal mennesker i 
størrelsesorden af en hvilken som helst by i regionen uden for Århus. 
 
Hvis besparelserne begrundes med læge- eller pengemangel, hvorfor skal lægebetjente akutbiler så ikke 
erstattes af paramedicinerbemandede ambulancer overalt i regionen?  
 
Det forekommer dog besynderligt, at en hospitalsnær befolkning skal have lægebetjent akutbil, 
medens den øvrige del af befolkningen med længst afstand til hospital må stille sig tilfreds med 
paramedicinerbemandet ambulance. Det er nærmest provokerende at læse forslagets ord om, at ”forslaget 
vil sikre ensartethed, forenkling og kvalitet i den præhospitale indsats i Region Midtjylland” 
 
Med den udmelding bestyrkes vi i opfattelsen af, at når der skal spares, så spares dér, hvor 
modstanden synes mindst og risikoen for protest er til at overse/leve med. Udkantsområder er i den 
forbindelse helt i fokus og fornemmelse for ensartethed er nedtonet. 
 
Omvendt er fornemmelsen for lighed i forslaget brugt til at fjerne udrykningslægen på Mols og 
Helgenæs. Hvorfor skulle det område da have noget andre ikke har? Ja, hvorfor mon? Og så til den 
minimale pris? 
 
Der tales meget om udkants Danmark, og paradoksalt nok er trenden, at myndighederne afsætter 
midler gennem EU, Region og Kommune til støtte for livet på landet, men det er de samme 
myndigheder, som beslutter budgetmæssige reduktioner på rigtig mange af de vitale områder for at 
opretholde livet på landet. Det gælder ikke mindst for områder som sikkerhed og tryghed! 
 
Men som sagt, der er kun tale om et oplæg. Nu venter vi på, at politikerne træder i karakter 
og når frem til, at den massakre på rygraden i den præhospitale indsats tages af bordet! 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jørgen Ørgård 
Fmd. for Borgerforeningen Mols – 
Distriktsråd for Mols og Helgenæs 


