Er lægers faglighed velkommen?
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AKUTTELEFON 1813: Når Torben Kjær spørger, hvad PLO venter på, så er svaret,
at vi venter på en fagligt forsvarlig løsning.
Regionsrådsmedlem Torben Kjær kritiserer i et indlæg 7/3 her i avisen PLO for ikke
at anbefale vores medlemmer - de praktiserende læger - at tage ansættelse i
akutsystemet 1813. Det er en kritik, jeg gerne vil svare på.
Vores anbefaling skyldes, at vi har en grundlæggende sundhedsfaglig bekymring
for 1813-konstruktionen. Det at visitere ukendte patienter i telefonen er
sundhedsfagligt en meget vanskelig opgave, som vi som speciallæger i almen
medicin er specialister i at varetage. Især spørgsmål vedrørende syge børn er
vanskelige at vurdere i en telefon.
Vi kan derfor rent sundhedsfagligt ikke stå inde for en model, hvor det i stedet er fx
sygeplejersker og jordemødre, der visiterer, fordi vi mener, at det udsætter
borgerne i Region Hovedstaden for en unødvendig risiko.
Det er rigtigt, at det i almen praksis ofte er lægesekretærer og sygeplejersker, som
tager telefonen, når patienterne ringer for at bestille tid osv. Men der er meget stor
forskel på 1813 og en lægepraksis: I en lægepraksis arbejder personalet meget tæt
sammen med en praktiserende læge. Langt hovedparten af henvendelserne er af
ikke-akut karakter, ligesom hovedparten af henvendelserne kommer fra patienter,
der allerede er kendt i praksis, og hvor der er adgang til patientens journal.
Stiller store krav
I 1813 er alle henvendelser af akut karakter, og de kommer fra borgere, der som
udgangspunkt er ukendte, hvilket stiller meget store krav til den
sundhedsprofessionelle, som skal vurdere patienten uden forkundskab. Det kræver
årelang uddannelse og erfaring at kunne finde de få alvorligt syge blandt de mange
patienter, der henvender sig.
PLO har løbende været i dialog med Region Hovedstaden om at få praktiserende
læger med i en akutordning. PLO- Hovedstaden har foreslået forskellige modeller
for de praktiserende lægers deltagelse i 1813. Når Torben Kjær spørger, hvad PLO
venter på, så er svaret, at vi venter på en fagligt forsvarlig løsning.
Karin Zimmer er formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Region
Hovedstaden.
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