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Fælleslisten stillede følgende underændringsforslag til beslutningsforslaget fra Dansk 
Folkeparti: 
 
”Fælleslisten kan tiltræde Dansk Folkepartis 14 krav til akutplanen/sygehusbetjeningen i 
Nordvestjylland m.v. med følgende tilføjelser: 
 
At der under punktet ”Flyttestop” tillige indføjes: ”Regionshospitalet Ringkøbing”. 
At der under punktet ”Akuthuse” efter 24 timers betjening tilføjes ”med speciallæger”. 
 
Fælleslisten finder dog, at Dansk Folkepartis samlede krav må medføre, at regionsrådet 
genovervejer sygehusstrukturen i regionen, jf. i øvrigt dagsordenens punkt 58 – Forslag til ny 
sygehusstruktur for Region Midtjylland. 
 
Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer og Regeringen anmodes derfor om en 
fristforlængelse på 4 måneder for indsendelse af forslag til sygehusstruktur for regionen og i 
sammenhæng hermed akutplan for Nordvestjylland. 
 
Ekspertpanelet kan inddrages i de foran nævnte overvejelser.” 
 
For underændringsforslaget stemte Poul A. Christensen. Anders Vistisen og Leif Lund undlod at 
stemme, mens de øvrige medlemmer stemte imod. Forslaget blev hermed ikke vedtaget. 
 
 
Dansk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag: 
 
”Regionsrådet erkender vigtigheden af at forbedre servicen og trygheden i nordvestlige hjørne 
af regionen efter den trufne beslutning om at placere et nyt hospital i Gødstrup. 
 
Derfor vedtager regionsrådet efter de indkomne høringssvar følgende forbedringer til 
akutplanen for nordvest: 
-         At der placeres en ambulance i henholdsvis Thyborøn og på Thyholm, der bemandes 
med en paramediciner i dagtimerne. 
-         At der placeres en akutbil i Struer med anæstesisygeplejerske i dagtimerne og 
paramediciner om natten. 
-         At det præsideres, at det fortsat vil være 3 lægebiler i det vestlige område, også efter 
et nyt hospital er bygget, og at de 2 er placeret i henholdsvis Holstebro og Lemvig. 
-         At der nedsættes en pulje på 2 millioner kr. over de næste 5 år, der kan søges til 
projekter, der skal forbedre overlevelsen ved akut sygdom eller ulykke i yderområderne. 
-         At der udarbejdes en fast visitationspraksis, hvor det udredes hvilke akutte 
sygdomstilfælde der kan køres fra Thyholm til Thisted akutsygehus, så transporttiden i 
området mindskes. 
-         At der igangsættes en udredning, der sikrer, at paramedicinere og 
ambulancebehandlere får mulighed for fuldt ud at udnytte deres uddannelse, for på den måde 
at give flere muligheder for behandling i den præhospitale fase. 
-         At man overfor regeringen indstiller, at den planlagte helikopter fremrykkes til 1/1 
2011, og at regionen beder om, at den placeres på flyvestation Karup. Herunder pointeres 
vigtigheden af, at helikopteren er i døgnberedskab.   
-         At man igangsætter en udredning af, hvordan man fremskaffer hjemmel til at give 
Thyholm, Thorsminde og Thyborøn ø-status grundet de lange afstande, med de muligheder det 
giver for militær bistand ved akutsygdom. 
 
Herudover afgives følgende garantier til regeringen i forbindelse med frigivelse af midlerne til 
RH Gødstrup: 



-         Der iværksættes et flyttestop fra Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet 
Lemvig, der garanterer, at ingen funktion kan flyttes fra enhederne uden at alle regionsrådets 
partier bakker op. 
-         Der udarbejdes en plan for decentralisering af sundhedsopgaver, herunder tages en 
principbeslutning om at bevare dialysefunktionen på Regionshospitalet Holstebro samtidig 
med, at der laves en plan for hvilke sundhedsopgaver, der kan placeres på Regionshospitalet 
Holstebro efter færdigbygningen af Gødstrup. 
-         Det gives en garanti for, at den vestlige sygeplejeuddannelse skal bevares i Holstebro. 
-         Der udfærdiges en rapport over hvilke skader og behandlinger, der kan foretages på 
skadeklinikkerne. Der gives garanti for, at røntgen- og laboratoriefaciliteter er til rådighed på 
begge klinikker. 
-         Der undersøges muligheder for at forbedre forholdene for de praktiserende læger i 
yderområderne.” 
 
For ændringsforslaget stemte Anders Vistisen, Leif Lund og Poul A. Christensen. Jørgen Nørby 
og Susanne Buch Nielsen undlod at stemme, mens de øvrige medlemmer stemte imod. 
Forslaget blev hermed ikke vedtaget. 
 
Venstre foreslog, at forslaget fra Dansk Folkeparti herudover sendes til forretningsudvalget 
med henblik på at kunne få foretaget økonomiske konsekvensberegninger af forslaget. For 
forslaget stemte alle medlemmer med undtagelse af Poul A. Christensen, som undlod at 
stemme.  
 
Indstillingen blev vedtaget med tilføjelse af et ekstra at: 
At den samlede kapacitet i Herning og Holstebro skal udnyttes optimalt i overensstemmelse 
med Hospitalsplan og Akutplan, indtil det nye hospital står færdigt. 
 
Anders Vistisen og Leif Lund undlod at stemme. 
 
Fælleslisten bemærkede, at Fælleslisten kan ikke godkende akutplanen med følgende 
begrundelse: 
- Sygehusstrukturen i regionen dækker ikke Nordvestjylland fornuftigt. 
- Ovenstående gør, at akutplanen ikke kan udarbejdes hensigtsmæssig. 
- Akuthuse, der alene forestår mindre skader, er ingen løsning. 
- Ambulanceberedskabet er underdimensioneret. 
- De praktiserende læger vil ikke udføre de forventede opgaver. 
- Udgifter pålægges kommunerne. 
- Planen giver ikke nødvendigt tryghed for befolkningen i Nordvestjylland. 
- Planen medfører unødige udgifter, der ellers kunne anvendes bedre. 
- De forudsætninger planen bygger på (eks. helikoptertjeneste) må være afklaret, 

før planen kan godkendes. 
 
Susanne Buch Nielsen bemærkede, at hun ikke tilslutter sig den geografiske placering, der 
hedder Gødstrup. 
 
Flemming Knudsen, Anne V. Kristensen, Henning Gjellerod, Jette Skive og Leif Hornshøj var 
fraværende. 
 
 


