Åbent brev til:
Region Midtjylland.
Det rådgivende udvalg vedr. hospitalsområdet
Forretningsudvalget.

Først mange tak for jeres anderkendelse af, at der er brug for en øget 112 akuthjælp til Mols og Helgenæs.
Det forslag der fremlægges for forretningsudvalget løser dog ikke problemet og er behæftet med så meget
fejlinformation så det ikke kan danne grundlag for en seriøs beslutning. En forbedring af akut hjælpen til
Mols og Helgenæs skal kunne dække det spænd der mellem de udrykninger (44, Tal fra 2015)
Udrykningslægen foretog, og så de udrykninger (2, gennemsnit årligt), der har været med 112 korpset.
Region Midt erkender, at Brand og Redning ikke kan yde anden hjælp end de i forvejen 112 korps, men er
villige til at bruge kr. 80 000 ved at inddrage Brand og Redning som 112 hjælpere.
En af de forudsætninger der nævnes er, at Brand og Redning i Knebel har en hjertestarter i bilen når de
rykker ud. Det er rigtigt, men bilen står i en ubemandet garage i Knebel, og de folk der skal bruge den, skal
først hjemmefra eller fra deres arbejde for at komme hen til bilen.
De eksisterende 112 korps bor spredt over hele området og vil ved udrykning tage den nærmeste
hjertestarter med på vejen. Jeg vurderer, at det tidsmæssigt vil give en hurtigere indsats end den Brand og
Redning vil kunne opnå.
Der er 24 timers tilgængelige hjertestartere i følgende byer/områder: Tved, Grønfeldt, Strands, Særbæk
ved Dragsmur, Knebelbro, Knebel, Kongsgårde, Fulgsøcentret, Vrinners, Ørby, Esby og Torup ( de sidste 3
er opsat af regionen)
Der er 26 folk i 112 korpset og de er bosat fordelt over området: Knebel, Dejret, Tved, Grønfeldt, Vistoft,
Skellerup, Strands, Esby, Fejrup, Landborup.
Udover forslaget om at bruge de kr. 80 000 kr, så er det også en provokerende nedvurdering af det
eksisterende 112 hjælperkorps.
Venlig hilsen
Eigil Holm Nielsen
Regionsrådskandidat for SF
Medlem af 112 hjælperkorpset.

