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Kære Anders
Jeg skriver til dig, da du er formand for forretningsudvalget i Region Midt. Udvalget skal behandle sagen i
morgen.
Jeg har nedenfor forsøgt at samle de vigtigste argumenter imod at beskære lægedækningen på Endelave.
Endelave By blev af Region Midt udpeget til ”Årets Landsby 2011”. Det blev blandt andet fremhævet at øen
har fremgang og egen læge. Siden er indbyggertallet faldet med 25%.
Der lægges op til, at regionsrådet skal halvere lægedækningen på øen. Men realiteterne er markant værre,
da øens færgeplan ikke er medregnet i oplægget.
For nuværende har vi læge fra onsdag kl. 10 til torsdag kl. 16 (30t/uge) udenfor sommerferieperioden, hvor
der er læge hele døgnet.
Ifølge forslaget beskæres det til 5-6 timer om ugen året rundt, nemlig tidsrummet 10-16. Færgen
ankommer til Endelave 9:30 og returnerer til fastlandet 16:10
Det betyder at:
 pendlere og skoleelever ikke kan komme til læge, da aftenkonsultation ikke vil være en mulighed.
Disse mennesker kan heller ikke nå en læge på fastlandet.
 I sommerferieperioden med flere tusind ”indbyggere” (svarende til en stor lægepraksis) vil der kun
være læge på øen i 5-6 timer om ugen.
 Antallet af helikoptertransporter risikerer at eksplodere.
 Utrygheden hos vores mange ældre medborgere vil stige igen.
 Vores seriøse anstrengelser for at tiltrække nye øboere vil ligge i ruiner.
Følgende spørgsmål presser sig på efter diverse samtaler i løbet af weekenden.
 Region Midt har angiveligt hverken haft kontakt til vores nuværende læge eller sygeplejerske, der
endvidere ikke umiddelbart kan sige god for de fremlagte tal. Er det tilvejebragte materiale
retvisende?
 Har regionen medregnet udgiften til en akutsygeplejerske med døgnvagt i den periode (minimum 3
uger) vores sygeplejerske skal have ferie? Efter sigende sammenligneligt med udgiften til en læge
på samme betingelser.
 Er det rimeligt at en sygeplejerske skal stå med det lægelige ansvar for flere tusinde mennesker i
højsæsonen?
 Kan endelavitterne overhovedet få en læge i Horsens? For nuværende har kun 3 læger i Horsens
Kommune åben for tilgang: 1 i Horsens, 1 i Østbirk og 1 i Brædstrup. De to sidste er nok udelukket,
da regionen planlægger at nedlægge vores busruter fra 1/7-2019.
Jeg håber, at vi kan nå at stoppe dette forslag, som vi finder foragteligt. Det vil skade øen betydeligt.
Endelave By blev af Region Midt udpeget til ”Årets Landsby 2011”. Det blev blandt andet fremhævet at øen
har fremgang og egen læge.
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