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Blåstempling af akutbilen i Karup
Jeg har nu modtaget sundhedsminister Pia Olsen Dyhrs svar på de spørgsmål om akutbilen i Karup, jeg
stillede for et par uger siden. Generelt kunne jeg godt have ønsket mig, at ministeren var lidt mere klar i
mælet med hensyn til anerkendelse af akutbilordningers værdifulde bidrag til styrkelse af trygheden i
områder med langt til de større byer. Når jeg er alligevel glæder mig over ministersvarene, så skyldes det, at
de trods alt blåstempler og anerkender akutbilers nyttige rolle i den præhospitale indsats. Herunder som et
værdifuldt supplement til ambulanceberedskabet og lægebiler. Ministeren slår også fast, at den nuværende
regering viderefører VK-regeringens politik om, at hjælp til borgere i akut nød med fx et hjerteanfald skal
kunne være fremme i løbet af 15 minutter overalt i landet. Endelig slår ministeren fast, at det er
regionsrådenes ansvar at give nødbehandlere den fornødne uddannelse til at varetage opgaven i forbindelse
med akutbiler, idet hun indtil videre ikke ønsker at fastsætte nationale bestemmelser for denne uddannelse.
Jeg håber, at disse svar vil blive noteret blandt landets regionsrådsmedlemmer, der har ansvaret for at sikre
mest mulig tryghed i lokalområderne for de rådige midler. Det er nemlig de folkevalgte - og ikke
embedsværket, der skal sætte sig for bordenden – også i denne sag. Her er akutbilen i Karup og det
opbyggede samarbejde med forsvaret samt frivillige ildsjæle i lokalområdet et lysende eksempel til
efterfølgelse i hele landet. Den slags initiativer til gavn for befolkningen har vi brug for flere af.
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