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Henvendelse fra regionsrådsmedlem Lene Kaspersen (C) om etablering af enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden
Regionsrådsmedlem Lene Kaspersen bad den 23. april 2013 om at få en sag sat på regionsrådets dagsorden om enstrenget og visiteret akutsystem. Det fremgik af Lene Kaspersens henvendelse, at der efter et møde i Samarbejdsudvalget med praksissektoren
var ”nogle uafklarede spørgsmål, som kan have interesse for hele regionsrådet:
a. Hvor mange sygeplejersker og hvor mange læger skal der ansættes i 1813?
b. Hvordan vil man sikre kompetente sygeplejersker i 1813, når de ikke er uddannet
til diagnosticering og behandling?
c. Hvordan vil man sikre almene medicinske kompetencer i akuttelefonen?
d. Hvis man ikke vil ansætte almene medicinere i disse funktioner, hvordan vil man
så sikre, at de pågældende læger får almene medicinske kompetencer?
e. Fra 1. januar bliver 1813 visiterende – er man sikker på, at der ikke sker fejlagtige
afvisninger?
f. Og hvis en familie bliver afvist i 1813, og mener situationen er alvorlig, kan de så
tage til akutfunktionen uden at blive afvist igen, fordi de skulle ringe først?”
Regionsrådet behandlede Lene Kaspersens henvendelse på mødet den 14. maj 2013,
sag nr. 29. I mødesagen besvaredes spørgsmål b, e og f.
Regionsrådet tiltrådte indstillingen om:
”at nærværende besvarelse af de af Lene Kaspersen stillede spørgsmål tages til efterretning, samt at besvarelse af de øvrige spørgsmål sker i forbindelse med regionsrådets
behandling i august måned af etableringen af et enstrenget akutberedskab i Region
Hovedstaden.”
I nærværende notat besvares derfor i det følgende spørgsmål a, c og d.
Ad spørgsmål a) ”Hvor mange sygeplejersker og hvor mange læger skal der ansættes i
1813?”

Antallet af sygeplejerskeårsværk vil stige fra ca. 25 aktuelt til ca. 77 efter udvidelsen
af normeringen på akuttelefonen. Der ansættes ca. 18 lægeårsværk til telefonkonsultationerne og ca. 24 lægeårsværk til hjemmebesøgene.
Ad spørgsmål c) ”Hvordan vil man sikre almene medicinske kompetencer i akuttelefonen?”
Der ansættes speciallæger med almenmedicinske kompetencer.
Ad spørgsmål d) ”Hvis man ikke vil ansætte almene medicinere i disse funktioner,
hvordan vil man så sikre, at de pågældende læger får almene medicinske kompetencer?”
Jf. ovenstående søges stillingerne besat med speciallæger med almenmedicinske kompetencer. Læger der ansættes forudsættes bl.a. at have bred erfaring i diagnostik, udredning og behandlingstiltag indenfor de store specialer. Herudover er erfaring fra regelmæssig lægevagtskørsel eller telefonisk lægevagt en fordel.
Der henvises herudover til rapport om retningslinjer og principper for enstrenget og
visiteret akutsystem i Region Hovedstaden.
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