Til Regionspolitikerne Region Midt
Ambulancelægerne ved Akutlægebilen i Silkeborg udtrykker stor
bekymring ved det fremsatte forslag til fremtidig akutlægebilstruktur.
Man må på det kraftigste tage afstand fra at man reducerer antallet af
akutlægebiler til kun at være akutlægebiler parkeret ved
akutmodtagelserne, der hvor der er tæt til behandling på akuthospitalet.
Alternativt må man revurdere placeringen af akutlægebilerne.
I områder hvor der er langt til akuthospitaler, eksempelvist Djursland,
Silkeborg og Nordvest er der i forslaget ingen fremtidig
akutlægebilsdækning.
Det synes svært utryghedsskabende –med rette – for befolkningen i de
berørte områder, og man må bede om at politikerne i det endelige forslag,
tager hensyn til disse befolkningsgrupper, og sikrer dem akutlægedækning
lokalt i områderne.
I Silkeborg er situationen den at man har lukket akutmodtagelsen på
Regionshospitalet med akutforliget i 2007.. Man har lukket skadestue,
Kirurgisk afdeling og medicinsk uvisiteret modtagelse med akutplanens
implementering.
Af samme årsag vedtog regionsrådet at placere en døgndækkende
akutlægebil ved Regionshospital Silkeborg, hvilket har været effektueret
siden 1/6 2009. Man skal minde om at begrundelserne for at placere en
akutlægebil i Silkeborg kun er blevet forstærket: Lukning af skadestue
(2010), ændring i visitation af medicinske patienter til Silkeborg mv.
Ydermere har man i planen varslet lukning af fødeafdelingen. Det har i
øvrigt vist sig at den centrale placering i Region Midt har betydet at
akutlægebilen i Silkeborg i adskillige situationer har fungeret som Back-up
for øvrige akutlægebiler i området.
Man må på det kraftigste anmode om, på borgernes vegne, at Silkeborgs
Akutlægebil forbliver uændret med forankring i anæstesiafdelingen på

Regionshospital Silkeborg, og med fortsat placering i Silkeborg. Man skal
minde om at Silkeborg er eneste storby i regionen uden akutmodtagelse,
og at borgerne med baggrund i dette må kunne forvente akut hjælp fra
akutlægebil med speciallæge i anæstesi placeret i Silkeborg, dette er både
fagligt validt og tryghedsskabende for borgerne i Silkeborg; responstid fra
anden akutlægebil placeret ved akuthospital andet sted vil være fatalt for
Silkeborgborgerne i en lang række tilfælde.
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