
 
 

Godt forsøgt, men en forbier! 
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1813  

Det er fuldt forståeligt, at Martin Geertsen (V) er træt af 1813, men han går imod den 
afgørende præmis.  

At Martin Geertsen (V) er træt af PLO i forhold til 1813 (Dagens Medicin nr. 2/2016), er 
fuldt forståeligt, og jeg har personligt skrevet en del debatindlæg til forsvar for, at vi ikke 
skal smide os fladt på maven, og at regionen skal bevare ledelsen over sit samlede 
akutsystem. Når Geertsen vil udlicitere 1813 til Falck eller en anden privat virksomhed, går 
han imod denne præmis, der er årsag til uenigheden med PLO. For da vil den vindende 
virksomhed få ledelsesret over akuttelefonen, som regionen netop vil bevare. 
  
Det er rart, at vi på tværs af partier kæmper sammen om akuttelefonen og ikke vil bøje os 
for PLO's nykker. Et stort flertal - om ikke alle regionsrødder - vil gerne have flere almene 
medicinere på 1813 og have en aftale med PLO om det, men PLO bekæmper af 
organisatoriske grunde selv, at det sker. Godt forsøgt, Geertsen, men desværre en forbier.  
Det er vigtigt, at akuttelefonen fungerer langt bedre end sit rygte og til 90 pct. af borgernes 
tilfredshed. Men der er stadig udfordringer, især ved spidsbelastninger, som vi skal løse. 
Det kan gøres ved at lytte til medarbejderne, bedre arbejdsvilkår, bedre uddannelse, hvis 
det anses for nødvendigt, og f.eks. inddragelse af specialafdelinger som bagvagt, hvor det 
kunne give mening som ved diffuse brystsmerter, som der er flere eksempler på, at 
almene medicinere også kan overse som noget alvorligt. Det er ingen bebrejdelse, men 
virkeligheden. 1813 skal gøres til et sted, hvor det er attraktivt for fagpersoner at søge job - 
også for almene medicinere. 
 
"Det er vigtigt, at akuttelefonen fungerer langt bedre end sit rygte"  
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