Spørgsmål fra Torben Lodberg
Regionsrådsmødet 29. februar 2016
1. Til formand for det Præhospitale udvalg Thyge Nielsen.
Uanset hvad der er kommet frem af negative dokumenterede ting omkring Bios og Morten
Hansen, har din melding altid været - Jeg er tryg ved Bios. Er du stadig ligeså tryg ved Bios
her i februar 2016 som i efteråret 2015?
I bekræftende fald, er der fuld enighed fra medlemmerne i det udvalg, du er formand for?
2. Til Formand for regionsrådet Stephanie Lose.
Er du tryg ved Bios som ambulanceoperatør i det område du er formand for?
3. Til næstformand for regionsrådet Poul-Erik Svendsen
Er du tryg ved Bios som ambulanceoperatør i det område du er næstformand for?
4. Når man gang på gang læser, at der ikke er beredskaber i alle de områder af Region
Syddanmark, der skulle være ifølge kontrakten med Bios, og selv om Response tager deres
store del slæbet, vil jeg gerne vide, hvem der træffer beslutning om, hvor der lige netop den
dag ikke skal være et beredskab. Er det regionens vagtcentral, eller er det Bios? F.eks. når
beredskabet flyttes fra Fanø til Esbjerg, fordi der er hul der. Det kunne også være i et hvilket
som helst andet område i regionen.
Det der er interessant er, hvor et evt. erstatningsansvar skal placeres. Jeg ved ikke om det er
Stephanie Lose eller Thyge Nielsen, der vil besvare dette spørgsmål.
Spørgsmålet er stillet fordi jeg synes, det er urimeligt, at man tør tage disse chancer med ikke
dækkede områder, som det viser sig sker.

Svar
1.
Ja, det er jeg. Der har været mange skriverier og debatter på sociale medier, som slet ikke har
vist samme billede af ambulancedriften, som jeg oplever i regionens samarbejde med BIOS og
Responce.
I det præhospitale udvalg har vi løbende gode og grundige drøftelser af situationen på
ambulanceområdet, hvor vi gør vores synspunkter gældende overfor hinanden.
Men jeg kan ikke udtale mig om, i hvilket omfang de andre medlemmer er trygge ved BIOS.
Det vil jeg overlade de enkelte medlemmer selv at give udtryk for.
2+3
Ideen i denne spørgeordning er, at man som borger kan stille spørgsmål til regionsrådet, og
derfor er det aftalt at jeg svarer, ja til spørgsmålet om hvorvidt formanden og 1. næstformand
er trygge ved BIOS.
4.
Det er AMK Vagtcentralen, der beslutter, hvor de enkelte beredskaber skal køre og opholde
sig. Det sker ud fra en samlet vurdering af de beredskaber, der er til rådighed, samt det
aktuelle ressourcebehov.

