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KOMMENTAR

Flere og bedre lægeambulancer i udkantsområderne
Jonas Dahl 
Sundhedsordfører, SF

SYGEHUS: Med den nye sy-
gehusstruktur bliver sygehu-
sene i Danmark større, me-
re specialiserede – og færre. 
Faktisk så få, at borgere i ud-
kantsområderne får helt op 
til 100 km. til den nærmeste 
akutmodtagelse. Derfor vil 
vi i SF have indsat flere læ-
geambulancer, så også dan-
skere i udkantsområderne 
kan få akut lægehjælp.

Alle skal kunne føle sig 
sikre på at få hjælp i tide, 
uanset hvor i landet de bor. 
Derfor er det afgørende, at vi 
indfører flere lægeambulan-
cer, så behandlingen allerede 
kan begynde på landevejen. 
Undersøgelser har vist, at 
lægeambulancer kan betyde 
forskel på liv og død, og der-
for skal de gøres landsdæk-
kende.

Det er kun fair, at borger-
ne i yderområderne tilgode-
ses på den måde, for de beta-
ler om nogen prisen for det 
nye sygehuskort. Det er kun 
forståeligt, at lukningerne af  
sygehuse skaber stor utryg-
hed om, hvad man kan for-
vente af  hjælp ved en ulykke 
eller akut sygdom. 

Regeringen har ikke gjort 
meget for at skabe tryghed. 
Den har strammet så meget 
på de økonomiske rammer 
for regionerne, at Region 
Sjælland eksempelvis helt 

har nedlagt deres lægeambu-
lancer. Og i de fleste regioner 
har der ikke været ressour-
cer til at opgradere ambulan-
cernes IT-udstyr.

For nylig har regeringen 
så forsøgt at indhente det for-
sømte ved at afsætte en pul-
je på 50 mio. kr. til drift af  
lægeambulancer i udkants-
områder. Men undskyld, det 
giver jo ikke mening. Hvor-
dan kan et engangbeløb, der 
max. kan holde fem lægeam-
bulancer på hjulene i ét år, 
skabe sikkerhed for noget 
som helst? 

I SF vil vi sikre tryghe-
den på langt sigt ved et per-
manent løft på 100 mio. kr. 
til 10 ekstra lægeambuancer, 
der især skal dække yder-
områderne. Samtidig vil vi 
øremærke 50 mio. kr. til at 
opgradere alle ambulancer, 
så de udstyres med bedre IT-
teknologi. Det skal mulig-
gøre, at personalet på syge-
husets akutmodtagelse kan 
følge med i hvilke patienter, 
der er på vej ind, så operati-
onsholdet kan stå klart ved 
ankomst

For en række akutpatien-
ter gør det en afgørende for-
skel, at der er en læge med, 
når ambulancen når frem, 
så behandlingen kan starte 
med det samme. Derfor vil 
flere lægeambulancer have 
stor betydning for den en-
keltes tryghed i hverdagen, 
især i de områder, der ligger 

længst fra sygehusene. 
Efter et årti med VKO ved 

vi, at et effektivt sundheds-

væsen, som garanterer effek-
tiv behandling af  alle patien-
ter, ikke er en selvfølgelig-

hed. Det kræver, at vi sætter 
ind der, hvor der mest behov 
for det, og at vi har modet til 

at prioritere. Det har vi i SF. 

Lad os være fri

D
et virker nærmest som en 
hån ovenpå de tragiske 
begivenheder i Norge for 
godt en uge siden, når et 
parti med det særprægede 

navn »Danskernes Parti« proklamerer, 
at det har til hensigt at stille op til det 
kommende kommunalvalg i Aarhus i 
2013.

Ikke desto mindre er det et faktum. 
Manden bag partiet, 21-årige Daniel 
Carlsen, vil kort og godt have et Dan-
mark for danskere. Og ikke andre. Slet 
ikke, hvis disse andre kommer fra ik-
ke-vestlige lande.

I ramme alvor argumenterer den 21-
årige partiejer for synspunktet på den-
ne måde:

»Danmark er bygget af  danskere, og 
vi mener, at forudsætningen for, at vi 
kunne skabe velfærdssamfundet, var, 
at vi var danske, og derfor bygger vi 
vores politik på, at der skal være dan-

skere i Danmark. Vi skal ikke skiftes 
ud med andre...«

Så har vi fået den at tænke over. 
Ydermere hævder Daniel Carlsen, at »i 
2050 vil klasseværelserne være domi-
neret af  ikke-vestlige lav-IQ-børn. Det 
er en udvikling, som sætter vores vel-
færdssamfund og civilisation på prøve. 

Hvis ikke det var fordi, at en norsk 
galning for godt en uge siden hav-
de myrdet 77 mennesker i Oslo og på 
Utøya, ville det have været synspunk-
ter, der ikke havde været værd at omta-
le. Hverken på papir eller på nettet. De 
savner enhver form for bevisførelse, og 
de er i bedste fald foragtelige

Men de argumenter og den fremmed-
fjendske holdning, Daniel Carlsen og 
hans parti lægger for dagen, er skræm-
mende lig det tankesæt 32-årige Anders 
Behring Breivik er kommet med som 
en del af  begrundelsen for massakren 
i Norge.

Et eksempel på, hvorledes Daniel 
Carlsen tænker, er,  at han ikke kan 
se, at der er noget, der kan handle om 
barmhjertighed. Det er kun, når det 
handler om danskere og Danmark, at 
barmhjertighedsbegrebet findes.

Det parti med disse holdninger vil 
gerne ind i byrådet i Aarhus. De vil og-
så gerne ind i byrådet i Viborg.

Det kan partiet komme, hvis det for 

det første bliver opstillingsberettiget og 
dernæst får stemmer nok ved det kom-
mende kommunalvalg. 

Daniel Carlsen kan takke Grundlo-
ven for, at han får mulighed for at brin-
ge »Danskernes Parti« til torvs. 

Vi andre har mulighed for at hindre 
det. Ved enten helt at negligere partiet 
eller ved enhver lejlighed tale imod de 
nationalistiske holdninger, som partiet 
lægger for dagen.

Den mulighed skal vi bruge, hvis det 
kommer så vidt. Partiets synspunkter 
vil stadig leve, men det skulle nødig få 
en talerstol i byrådssalen i Aarhus.

Vi kan godt være foruden det natio-
nalistiske og fremmedfjendske.
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»
Hvis ikke det var fordi, 
at en norsk galning 

for godt en uge siden havde 
myrdet 77 mennesker i Oslo 
og på Utøya ville det have 
været synspunkter, der ikke 
havde været værd at omtale. 
Hverkenpå papir eller på nettet. 
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