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Det er legitimt at ønske lægevagtsordningen tilbage, og at lægerne skal være i front på 1813. Men 
flere af Lene Kaspersens udsagn her i avisen 20/1 er ikke rigtige. Opstart sommeren 2014 i stedet 
for 1. januar var umuligt, fordi praktiserende lægers organisation PLO ikke ville være med uden at 
overtage hele 1813, hvilket de har stået stejlt på siden.  
 
Sygeplejersker diagnosticerer ikke, som LK antyder. LK ved som lægesekretær, at end ikke læger 
kan stille diagnoser uden at undersøge borgeren. Men læger har større faglig viden at trække på, 
det er derfor, sygeplejerskerne inddrager en læge, når det går ud over deres egen viden.  
 
Der er for lange ventetider ved spidsbelastninger, og vi ved, at det for en stor del skyldes for lidt 
personale, der er besværliggjort af, at PLO har frarådet praktiserende læger at tage job på 1813, 
og af hetzen mod ordningen. Fra personlig erfaring med opkald til 1813, afkrydser sygeplejersker 
ikke alenlange lister men reagerer prompte, når det er nødvendigt. Jeg kom i gennem på 3 
minutter, sygeplejersken lyttede og spurgte kvalificeret, talte med en læge, og på 2 minutter var 
den ambulance på vej, som jeg burde have tilkaldt via 112. Det havde jeg gjort, hvis der var oplyst 
ventetid. Da jeg var alene, tilbød sygeplejersken at blive i røret, til ambulancen kom, det har jeg 
aldrig oplevet før. LK lukker øjnene for, at flertallet har positive oplevelser med 1813.  
 
Det er også forkert, at det øvrige regionsråd ikke har ønsket dialog med PLO, der har løbende 
været dialog. Men med ultimative krav, er det ikke at tage ansvar at smide sig fladt på maven men 
arbejde for at løse problemerne, hvilket regionsrådet har gjort fra dag ét.  
 
Nu lyder der konstruktive toner fra PLO om at finde løsninger på de problemer, der er. Det glæder 
helt sikkert mange regionsrødder, for det er usagligt at rive huset ned, fordi der er utætte vinduer.  
"Der er for lange ventetider ved spidsbelastninger, og vi ved, at det for en stor del skyldes for lidt 
personale... "  
 
Torben Kjær, medlem af Hovedstadens Regionsråd, og Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis  

© Det Grønne Område 

 


