Nyt om ældrerådsdagen 1. oktober i Højmark Hallen:

Sådan kan man også redde liv
Læge fortæller på Ældrerådsdagen i Højmark Hallen om et lokalsamfund der er
klar til at yde førstehjælp
Han var med til at starte Danmarks første lægeudrykningsordning lokalt og senere
uddanne nødbehandlere, der kan rykke ud med det samme for at yde livsvigtig
førstehjælp ved ulykker og sygdom, ikke mindst ved hjertestop.
Han er også manden, der ikke er bange for at sige sin mening om de offentlige
systemers behandling af ældre.
På Ældrerådsdagen i Højmark Hallen 1. oktober kan de +60-årige møde ildsjælen,
pensioneret praktiserende læge Ib Koldbæk.
Ældrerådsdagen arrangeres af Ringkøbing Skjern Kommunes Ældreråd, og det er et
årligt arrangement, som plejer at samle over 300 ældre.
Ib Koldbæk er 71 år og bor i Sommersted, hvor han også havde solopraksis fra 1983
til 2007. Forinden havde han arbejdet på Herlev, Hvidovre, Kolding og Brørup
sygehuse og været en del af en tremands lægepraksis.
Frivillige rykker ud
Det var i Sommersted, han for år tilbage tog initiativ og bestemt ikke uden
problemer med offentlige myndigheder fik søsat projektet, så folk, der bl.a får
hjertestop, ikke skal vente på, at redningsfolkene fra Falck kommer frem. I stedet
kan de frivillige brandmænd fra Sommersted rykke ud med det samme og yde hjælp.
Ordningen er blevet en stor succes og udbygget på forskellige måder under
overskriften ”Akutbilens Venner”
Ib Koldbæk understreger, at man ikke konkurrerer med ambulancen. Det er et
supplement til det eksisterende læge- og ambulanceberedskab.
”Vi kan bare komme i gang med en udvidet førstehjælp med det samme”, siger han.
Ib Koldbæk vil også i Højmark Hallen fortælle om sine oplevelser med de offentlige
systemer som pårørende til sin far, en temmelig glemsom ældre herre på 99 år.
Og som Ib Koldbæk siger, hvis der bliver tid, noget om blandt andet markante
oplevelser i min tid som hospitalslæge og om praksistiden, tremandspraksis kontra
sololæge.
Nyt fra Ældrerådet
Ældrerådsdagen starter som sædvanlig med en beretning om Ældrerådets arbejde,
ligesom kommunens socialudvalgsformand har lovet at fortælle om seneste nyt på

ældreområdet i kommunen.
Efter middagen har lederen af Sundhedscenter Vest i Tarm lovet at sætte lidt gang i
deltagernes blodomløb.
Herefter er der underholdning ved organist Willy Egemose, inden dagen slutter med
kaffe og kage…

Foto 1: ildsjælen, pensioneret praktiserende læge Ib Koldbæk.

Foto 2: Fhv. sundhedsminister Bertel Haarder på besøg hos Sommersted Frivillige Brandværn, hvor han blev
sat ind i, hvordan nødbehandlerenheden i byen fungerer. Og et par gode historier om de berømte frivillige
brandværn i Sønderjylland. Ikke ukendt for Haarder, som stammer fra landsdelen. På billedet ses også Ib
Koldbæk og byen brandkaptajn.

