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Praktiserende læge Claus Perrild spørger her i avisen 5/1, hvad praktiserende læger skal bruges
til, når regionen ikke vil, som Praktiserende Lægers Organisation (PLO) vil - det er et interessant
spørgsmål.
Det er flot, at vi alle har en personlig læge, som vi kan henvende os til om stort set hvad som helst.
Min praktiserende læge er et ualmindeligt rart menneske og er dygtig og populær. Men med en
række kroniske sygdomme, som varetages af speciallæger, er min praktiserende læge uden tvivl
den, jeg bedst kan undvære, og det ville ikke bekymre mig.
Samtidigt anerkender jeg, at lægen for andre er vigtig
Claus Perrild spørger i forhold til 1813. Men i en tid, hvor sundhedsvæsenet forandrer sig, og det
desværre ukritisk kræves, at sundhedsvæsenet skal være billigere og mere effektivt, er det et godt
spørgsmål, hvad praktiserende lægers rolle skal være i fremtiden. F.eks. er det sund fornuft og
giver bedre livskvalitet (egen erfaring), at personer med kroniske sygdomme lærer at håndtere
deres situation i langt højere grad, der også bliver en udfordring for praktiserende læger.
Det er forståeligt, at store forandringer bekymrer
Men jeg er ikke sikker på, at lægerne gør sig selv nogen tjeneste ved at kæmpe for systemer, der
ikke er mere, og jeg forstår ikke, at PLO ikke anbefaler praktiserende læger at søge ansættelse på
1813, når nu de mener, at det er de bedste til at varetage opgaven. Jeg glæder mig til, at PLO
kommer ind i kampen både på den korte og den lange bane og med visionelle ideer til, hvilken rolle
praktiserende læger skal spille i fremtidens sundhedsvæsen, der næppe lader sig rulle tilbage.
Torben Kjær er medlem af Danske Regioners Sundhedsudvalg
"Jeg glæder mig til, at PLO kommer ind i kampen både på den korte og den lange bane."
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