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Et stort erhvervstillæg

Læs erhvervstillægget 

i dag i Folketidende

Folketidende udgiver 
et stort erhvervstillæg 
hver gang den første 
tirsdag i måneden.
Dog ikke i juli, august 
og december.

FT ERHVERV

Download Folketidendes App på Google 
play, App Store eller Windows Phone

& Budcentral
Troen flytter bjerge
- OB flytter resten...

Flyt selv, lej en flyttebil
Møbelopbevaring

BUSINESS Lolland-Falster har 
Danmarks bedste og dyreste 

landbrugsjord. Men færre ejer den.
Bedrifterne vokser, og færre ejer 

stadigt mere. Det betyder også, at 
medlemstallene i landboforenin-
ger som DLS (Dansk Landbrug 
Sydhavsøerne) og Danske Suk-
kerroedyrkere rasler nedad år for 
år - i takt med at medlemmernes 
gennemsnitsalder i øvrigt stiger. 

Det kniber med at få de unge ind 
som selvejende landmænd med 
fod på egen mark.

I takt med at bedrifterne er ble-
vet større, er kapitalbehovet for at 
komme ind steget tilsvarende. En 
selvforstærkende virkning, som 
også vil ændre landbrugserhver-
vet yderligere.

Det mener blandt andre Mads 
Birk Kristoffersen, direktør i råd-

givningsvirksomheden VKST.
- Landbruget er blevet uhyre 

kapitaltungt. Måske er andre ejer-
strukturer i den situation mere for-
målstjenlige. Også for kontinuitet 
og effektivitet, siger han, som også 
mener, at de unge landmænd må-
ske har en anden personlig ind-
faldsvinkel til deres erhverv.

- De er ikke alle drevet af den 
traditionelle længsel efter at blive 

selvejer. De kan godt se sig selv i 
en anden rolle som ansat direk-
tør i en landsbugsvirksomhed. 
Økonomisk kan der også være en 
drivkraft i for eksempel at få ak-
tieoptioner i landbrugsvirksomhe-
den. Hvorfor ikke? spørger VKST-
direktøren. FT Erhverv 4. sektion 

HANS GANDRUP
hg@ftgruppen.dk

Endnu større bedrifter og nye ejerformer i fremtiden, forudser direktør

Økonomi vil ændre LF-landbrug

NFH kan fortsat gøre sig 
forhåbninger om at gen-
vinde det danske hånd-
boldmesterskab. Påskelør-
dag vandt NFH 24-19 over 
Randers. Men NFH’erne 
får ikke tid til at hvile på 
laurbærrene: I aften skal 
NFH møde København 
Håndboldklub, hvilket 
sker i Arena Næstved.

 sportstillægget

NFH klar 
til kamp 
i aften 
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Tidligere blev der ordineret mere 

stærkt vanedannende medicin på 

Lolland end i resten af landet - nu 

er det nedbragt markant.

NAKSKOV  En målrettet indsats for at 
nedtrappe forbruget af stærkt vane-
dannende medicin som eksempelvis 
morfi n har givet mærkbare resultater 
hos Nordic Medicare - ikke mindst 
på klinikken i Nakskov.

På det vestlige Lolland lå forbru-
get tidligere et godt stykke over gen-
nemsnittet - såvel i Region Sjælland 
som på landsplan. Men i dag ligger 
forbruget under gennemsnittet.

- Det er skræmmende, at der histo-

risk set er blevet ordineret så meget 
mere stærkt vanedannende medi-
cin på Lolland-Falster end i resten 
af landet, og derfor glæder det mig 
også at se, at der nu er nogen, der har 
gjort noget ved det og fået nedbragt 
forbruget. Det er godt for folkesund-
heden, og det er med til at reducere 
udgifterne til sundhedsvæsenet, hvil-
ket vi har brug for, siger regionsråds-
medlem Freddy Blak (S) i en presse-
meddelelse.

Også hos Venstres Claus Bakke 
vækker resultaterne tilfredshed. Ud 
over at være medlem af regionsrådet 
er han afdelingsleder på forsorgs-
hjemmet Saxenhøj i Sakskøbing, 

der arbejder med socialt udsatte og 
hjemløse.

- Vi har på Saxenhøj kun gode er-
faringer med Nordic Medicare-kli-
nikkerne, som vores borgere bliver 
tilknyttet, fordi andre praktiserende 
læger har lukket for tilgang. De so-
cialt udsatte og hjemløse er netop i 
risikogruppen for at udvikle medicin-
afhængighed, og derfor er det godt 
for deres sundhed, at Nordic Medi-
care har særlig fokus på det område, 
siger Claus Bakke.

Det har ikke været muligt at få en 
kommentar fra Region Sjællands læ-
gemiddelenhed. dada
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Medicinforbrug reduceret markant

Der er sket mange fejl un-
der byggeri på Nykøbing 
Sygehus. Alt er tilfredsstil-
lende repareret, mener le-
delse. side 6-7

FEJL I BYGGERI

65 borgere fra Lolland-Fal-
ster er med i stort patient-
projekt. side 14-15

KLAR MED STØTTE

Nykøbing FC kom i vest-
jysk stormvejr og tabte 2-5 
til Esbjerg. sportstillægget
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TO INDBRUD PÅ SAMME VEJ
NAKSKOV  Der er sket en del indbrud 
i villaer i Nakskov i løbet af påskeda-
gene, og på Lavendelvej er det gået ud 
over to villaer.
Natten til lørdag mellem klokken et og 
05.15 blev der knust et badeværelses-
vindue i den ene villa. Fra en skuffe er 
der stjålet et kontantbeløb.
I den anden villa er gerningstidspunk-
tet fra fredag klokken 19.30 til lørdag 
morgen. Her er der knust en rude i en 
terrassedør. Hele huset er gennemrodet, 
men udbyttet er endnu ikke gjort op.

STJAL DESIGNERFIGURER
NAKSKOV  Kaj Bojesen-fi gurer og PH-
lamper er blevet stjålet ved et indbrud 
i et hus på Bresemanns Allé i Nakskov, 
hvor en tyverialarm blev aktiveret lør-
dag formiddag klokken 10.
En rude er knust ved stenkast for at 
skaffe adgang. En samlet kosteropgø-
relse er ikke udfærdiget endnu. 

BRØD IND VIA KÆLDER
NAKSKOV  Alt, hvad der var af skabe og 
skuffer, har også været gennemrodet i 
et hus på Bregnevej i Nakskov, hvor et 
kældervindue er brudt op. Udbyttet er 
ikke opgjort.

RUDE KNUST MED STEN
NAKSKOV  Der har også været et forsøg 
på indbrud i et hus på Marielystvej i 
Nakskov, hvor en rude er knust med 
en sten fra fredag formiddag til lørdag 
morgen. Det er ikke lykkedes at komme 
ind i huset.
Samme metode blev brugt ved et hus 
på Svingelsvej, hvor en sten blev kastet 
gennem et vindue og endte på stuegul-
vet natten til lørdag kort efter midnat. 
Her har heller ikke været nogen inde i 
huset. 

INDBRUD I UDHUS
VESTER KARLEBY  Et udhus ved en ejen-
dom på Vandmosevej i Vester Karleby 
er brudt op fra skærtorsdag til påske-
lørdags morgen. En hængelås er skåret 
op, og der er stjålet en brændefl ækker, 
to trækkæder, en elektrisk pumpe samt 
en dunk med 20 liter dieselolie.

TYVERI AF VÆRKTØJ
VESTERBORG  En vinkelsliber og tre mo-
torsave er blevet stjålet fra en lade ved 
en landejendom på Skovhusevej i Ve-
sterborg. Det var ikke nogen vanskelig 
opgave at stjæle værktøjet, idet laden 
ikke var låst.

INDBRUD I KLUBHUS
KAPPEL  Der har også været indbrud i 
Ny Kappel Boldklubs klubhus. En dør 
er brudt op fra tirsdag aften til onsdag 
formiddag, men der er ikke stjålet no-
get.

TYVERI AF  BÅDMOTOR
KRAGENÆS  Fra tirsdag formiddag til 
torsdag formiddag er der stjålet en på-
hængsmotor af mærket Mercury fra en 
båd på Kragenæs Havn.
Den var spændt fast med en kæde, der 
er skåret over med en vinkelsliber. 
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NAKSKOV  Det har 
krævet kampe med 

patienterne. Men efter 
nogle år på Lolland har 
Nordic Medicare med suc-
ces nedtrappet deres brug 
af stærkt vanedannende 
medicin som eksempelvis 
morfi n.

Tidligere lå forbruget på 
Lolland - og særligt i Nak-
skov - over landsgennem-
snittet. Men en ny opgørel-
se fra Lægemiddelenheden 
under Region Sjælland vi-
ser, at forbruget i klinikken 
i Nakskov opgjort på fi re 

forskellige lægemidler nu 
ligger 45-78 procent under 
landsgennemsnittet og 61-
82 procent under regions-
gennemsnittet.

- Vi har taget nogle dis-
kussioner, men effekten 
er til at få øje på. Faldet 
har været massivt, og fol-
kesundheden skulle helst 
blive bedre af, at de ikke er 
afhængige, siger Christian 
Riewerts, der er admini-
strerende direktør for Nor-
dic Medicare.

Det reducerede medicin-
forbrug er også godt for 

regionens økonomi - han 
anslår således, at regionen 
sparer omkring halvanden 
million kroner om året 
på medicintilskud alene i 
Nakskov.

Indsatsen for at reducere 
ordinationen af den va-
nedannende medicin blev 
aftalt i kontrakten med re-
gionen, da Nordic Medicare 
tog over efter fi re lægekli-
nikker, der blev slået sam-
men til én i Nakskov. Og 
der har været god grund til 
at tage fat. Faktisk mener 
fi rmaet, at det nu rydder op 

efter tidligere lægers sjusk.
- I forbindelse med over-

tagelsen kunne vi se, at 
mange af patienterne tid-
ligere var ordineret stærkt 
vanedannende medicin 
uden at opfylde ordinati-
onsreglerne fra Styrelsen 
for Patientsikkerhed. Det 
har vi nu ryddet op i, siger 
Niels H. Riewerts Erik-
sen, der er speciallæge og 
sundhedsfaglig direktør 
hos Nordic Medicare.

DAVID ARNHOLM
dar@ftgruppen.dk

Nordic Medicares indsats har giver synlige resultater

Forbrug af vanedannende 
medicin kraftigt reduceret

- Mange af patienterne var tidligere ordineret stærkt vanedannende medicin uden at opfylde 

ordinationsreglerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed, siger Niels H. Riewerts Eriksen

Høsten af chokolade var så stor, at det næsten var umuligt at bære det. Alle lommer blev taget i brug.  FOTO: CLAUS HANSEN

Påskeharen symboliserer ligesom æggene frugtbarhed og er der-

for blevet en del af påsketraditionen. FOTO: CLAUS HANSEN

Påskeharen havde søndag 

gemt chokolader i Sankt 

Nikolai Kirke, men kun 

få børn mødte op for at 

fi nde dem.

NAKSKOV  Påskeægget har 
historisk set altid været 
tæt forbundet med kristen-
dommen, hvor det har væ-
ret med til at symbolisere 
ting som frugtbarhed og 
den måde, Jesus stod ud af 
graven påskemorgen. 

I Sankt Nikolai Kirke, 
hvor der søndag middag 
var besøg af påskeharen, 
var det dog den moderne 

udgave af æggene, nemlig 
som chokolade, som bør-
nene skulle på jagt efter.

Desværre var det svært 
at lokke mange børn i kir-
ken, selv med muligheden 
for at sikre sig massevis 
af chokolade til de sidste 
dage i påskeferien.

Nogle få havde heldigvis 
fundet ind i kirken. De fi k 
hurtigt støvsuget kirke-
rummet for alle spiselige 
lækkerier. Det gik i et tem-
po, så man kunne tro, at de 
unge drenge og piger hav-
de næse for chokoladen.

 pnf

Påskeharen var 
på kirkevisit


