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Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit er en paraplyorganisation for
sommerhusgrundejerforeningerne og repræsenterer 19 foreninger, dækkende Holmsland Klit fra Nymindegab i
syd til Vedersø i nord.
Sammenslutningen skal hermed gøre indsigelse mod de spareforslag på sundhedsområdet vedrørende
Ringkøbing-Skjern, som Regionen lægger op til og som i alvorlig grad vil forringe beredskabet i det vestjyske
område, herunder det område, som Sammenslutningen repræsenterer..
En fjernelse af akutbilerne i Ringkøbing og Tarm vil for fritidshusejerne på Holmsland Klit betyde en alvorlig
risikoforøgelse i de tilfælde, en hurtig udrykning er af vital betydning. Da der samtidig stilles forslag om en
indskrænkning i akutklinikkens åbningstid i Ringkøbing og fjernelse af funktioner, der alene efterlader
blodprøvetagning og røntgenoptagelser, er det vores opfattelse, at der fratages området en ressource, der virker
helt urimelig, samstillet med de tættere befolkede områder i regionen.
De tal Regionen oplyser om udnyttelsesfrekvensen på akutklinikken i Ringkøbing bestrides i øvrigt krafttigt af
Ringkøbing-Skjern Kommune, der har indhentet oplysninger herom direkte hos aktørerne. Hvor Regionen angiver
den samlede hospitalsaktivitet i 2014 til 1.002 patienter, er den lokale registrering på 10.843 patienter, og hvor
Regionen oplyser antallet af røntgenpatienter til 21, er den lokale registrering på 233.
Regionen oplyser, at akutbilerne i Ringkøbing og Tarm tilsammen har gennemsnitligt fire kørsler i døgnet, hvilket
er det laveste af alle akutbiler i hele regionen. Dette er imidlertid ikke et holdbart argument for at fjerne dem, og
da slet ikke, når man samtidig fastslår, at patienten i fokus skal gælde for alle regionens borgere.
Man stiller forslag om at fjerne den service og det beredskab, som også borgere i de tyndere befolkede områder
har et selvfølgeligt krav på, og her ser man tilsyneladende helt bort fra fritidshusejerne. Med omkring 7.000
fritidshuse i vort område og i disse et befolkningsunderlag på 50 - 70.000 i højsæsonen modsvarer beboertallet
på Holmsland Klit reelt set en større dansk provinsby, og udviklingen går dertil mere og mere i retning af en

udnyttelse af husene spredt over hele året, således at det reelle beboertal på Klitten til enhver tid væsentligt
overstiger antallet af fastboende.
Vi må fastholde, at borgere i områder med langt mellem byerne skal have adgang til samme beredskab og samme
service, som borgere i storbyområder, og gæster i sommerlandet skal have præcis den samme tryghed og sikkerhed

for at kunne få hjælp, når uheldet er ude, og herunder kan vi helt aktuelt pege på de badeulykker i havet, vi har
hvert år, og hvor hurtig og kvalificeret hjælp er alt afgørende.
Vi må derfor kraftigt opfordre Regionen til ikke at gennemføre de foreslåede spareforslag for så vidt angår
Ringkøbing og Tarm. Besparelser der i værste fald vil kunne få katastrofale konsekvenser.
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