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Sag, der ønskes på næste regionsrådsmøde 
  
  
1813 fungerer stadig ikke som ønsket og lovet.  Jeg foreslog på Regionsrådets dec. møde 2013 
– (da man ikke ville stoppe 1813 trods advarsler) at man i det mindste udsatte indførelsen til 
sommeren – og ikke på årets travleste dage.  Ingen støttede mit forslag fordi forvaltningen 
skrev alenlange forklaringer om, hvor meget der var sat i gang og bevilget, så det kunne kun 
gå godt. –IT systemerne – telefonsystemerne – og sygeplejerskerne var ikke oplært - 
sygeplejersker – må ikke stille diagnoser. 
  
Problemet med 1813  er ikke – at det er et enstrenget system til hele akutområdet, det er helt 
fint.  Problemet er de embedsmænd (der med opbakning fra tidl.nu afgåede 
regionspolitikere)  besluttede, at opsige lægevagten og i stedet sætte sygeplejersker i front  - 
der med alenlange lister, der skal hakkes af ved hver opringning – og derfor tager alt alt for 
lang tid.  Embedsværket vil Ikke krybe til korset og sige,  - VI TOG FEJL-  Det er ved at blive 
en skyttegravskrig. 
  
Det ved de fleste, jeg håber, at der nu er et flertal i regionsrådet, der vil have lægerne tilbage i 
front  - Dette misfoster har taget for lang tid og kostet for mange ressourcer. 
Så min og jeg tror mange regionsrådspolitikeres opfordring er, kom op af skyttegraven og få 
samarbejdet i gang, hvilket regionsrådsformanden tidl. Har lovet 
  
Det var Regionen – der sparkede lægerne over skinnebenet – ved uden varsel at opsige 
samarbejdet– så Regionen må på banen og indlede samarbejdet. 
  
Hvornår kan vi forvente en løsning? 
  
  
Venlig hilsen 
  
Lene Kaspersen 
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