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Akuttelefon 1813  

Efter den første evaluering af 1813 og det enstrengede visiterede akutsystem fyrer Dansk 
Folkepartis folketingskandidater blandt andet her i avisen det ene indlæg efter det andet af, hvor 
de harcelerer over ethvert negativt forhold, de kan finde.  
 
Som de i hele 1813's historie destruktivt har bekæmpet og brugt usandheder for at skræmme 
befolkningen.  
 
Ingen tvivl om, at systemet ikke kom godt i gang og stadig skal gøres bedre. Men de utilsigtede 
hændelser og fejl, som DF henviser til, har de intet sammenligningsgrundlag for til den gamle 
lægevagtsordning, som de kalder perfekt, fordi man ikke registrerede det dengang.  
 
Mistede nyrefunktion   
 
Personligt mistede jeg en nyres funktion som følge af en vagtlæges uvidenhed.  
Jeg var selv klar over det, og efter fem-seks timer og tre opkald til vagtlægen kontaktede jeg en 
Falckoline, som kørte med mange nyrepatienter - hendes råd løste problemet. Havde jeg fortsat 
fulgt vagtlægens råd, kan ingen sige, hvad konsekvensen var blevet for den anden nyre.  
 
Det kan ikke bruges til at beskrive vagtlægeordningen generelt, lige som DF's kun positive historier 
om lægevagten og kun negative om 1813 ikke kan bruges til at beskrive nogen af delene.  
Regionen og politikere har fået mange taknemmelige mails fra borgere om deres oplevelser med 
1813 og akutsystemet, der samlet fungerer bedre i dag, som i rapporten kaldes rigtigt og 
visionært/det interesserer ikke destruktive DF!  
 
Skal følges tæt   
 
Systemet skal naturligvis fortsat følges tæt, og problemerne løses. Det kan være, at Praktiserende 
Lægers Organisation skal med i systemet.  
 
Men f.eks. for mange specialiserede handicap- og sygdomsgrupper ved praktiserende læger som i 
mit tilfælde intet om de særlige behov, så det kan ikke stå alene. Der skal også tænkes i andre 
løsninger, eventuelt speciallæger eller akutløsninger for særlige grupper som rygmarvsskadede og 
andre.  
 
Det er DF, der klamrer sig til et halmstrå, inden den næste evaluering af 1813 kommer, som kan 
være endnu mere positiv. Man må håbe, at borgerne får øjnene op for, at DF ensidigt varetager 
PLO's interesser, og selv om PLO kommer med, kan det ikke undgås, at de utilsigtede hændelser 
fortsætter.  
 
Det bliver da spændende at se, om DF's reaktion bli ver larmende tavshed  
 
"Man må håbe, at borgerne får øjnene op for, at DF ensidigt varetager PLO's interesser, og selv 
om PLO kommer med, kan det ikke undgås, at de utilsigtede hændelser fortsætter."  
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