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Dette for at fortælle dig, at hele ældrerådet bakker dig og kommunalbestyrelsen, ja hele Djursland 
op, i kampen for at bevare de sidste rester af det engang så velfungerende Grenaa Sygehus. 
Ældrerådet har på sit møde den 13. Januar 2011, udenfor dagsordenen, drøftet den nye situation, 
hvor regionens administration peger på sparemuligheder i forbindelse med sygehuset i Grenaa, bl.a. 
ved at nedlægge sengeafdelingen, der oprindelig var på 18 senge, i 2010 skåret ned til 10 senge, og 
nu til 0 senge, hvorved der spares ca. 10 mio. kr. 
Efterbehandling af patienterne skal herefter kun ske i Randers, eller i andre hospitaler ca. 60 km. fra 
det yderste Djursland.  
Ældrerådet kan ikke i en sammenhæng med ekstra Falck-transport se nogen samlet besparelse ved 
forslaget. Ældrerådet må i øvrigt gøre opmærksom på følgende forhold: 

• Regionshospitalet i Grenaa er så sent som i efteråret 2007 restaureret for et millionbeløb, 
med  et velfungerende sengeafsnit, en moderne udstyret skadestue og ny klinik for 
bloddonorkorpset, samt velfungerende røntgenafdeling og operationsstuer. 

• Patienter fra det Østlige Djursland kan tilbydes optimal efterbehandling i Grenaa, tæt på 
familie og venner. Det har vist sig at patienterne tæt på lokal addressen får langt flere besøg, 
end når de er indlagt i Randers, Skejby og Århus. 

• Såfremt Randers Centralsygehus overtager hele Djursland som optageområde, vil det 
medføre om- og tilbygningsudgifter i Randers, der er kalkuleret til 35 – 40 mio. kr.  

• Den nærhed og tryghed som især mange ældre patienter føler ved indlæggelse i Grenaa, bør 
bevares nu og i en overskuelig fremtid. 

• Der er brug for tryghed omkring sygehuset i Grenaa, og der er brug for at regionsrådet 
træffer langsigtede beslutninger. 

• Statistik over indlæggelser i antal er ikke retvisende når man tænker på de udsultning 
Grenaa Sygehus har været udsat for. Ved en trafikulykke o.l. nedenfor Grenaa Sygehus 
trappe, skal Falck køre den tilskadekomne til Randers, selvom der oppe på bakken ligger en 
velfungerende skadestur. 

Ældrerådet føler at Djursland bliver uretfærdigt behandlet i sygehuspolitikken, fordi der skal betales 
ekstraregninger til medicin og privatsygehusregninger, og vi må endnu engang anføre at 60 km. 
afstand til Århus / Randers, og dårlige offentlige transportmuligheder, gør det meget vanskeligt for 
befolkningen at få den samme service, som andre steder i regionen. 
Det er naturligvis ikke blot den ældre del af befolkningen, der rammes. Vi tænker her på det 
voksende erhvervsliv der sker på og omkring Grenaa Havn, og andre steder på Djursland, vi tænker 
på de mange turister i sommerhalvåret, vi tænker på havet omkring os som en stor arbejdsplads, 
hvor det er godt at vi har en skadestue tæt på. 
Lægeambulancen: 



Lægeambulancen har vist sig meget værdifuld i hurtig indsats, og korte afstande til ulykkesstederne, 
og den af regionen udarbejdede statistik viser, at lægeambulancen/akutbilen er rigtig placeret i 
Grenaa. 
Det vil være urimeligt, ja uacceptabelt,  at flytte lægeambulancen fra Grenaa.  
 
Ældrerådet opfordrer regionens politiker til meget nøje at vurdere administrationens spareforslag, 
og give os håb på Djursland i at bevare vores regionshospital i Grenaa. 
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