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SUCCES: 1. marts 
åbnede Nordic 
Medicare privat 
lægeklinik i Vor-
dingborg. Ingen 
andre ville byde ind 
på opgaven. I dag 
har klinikken 4175 
patienter.

Af Nina Lise

VORDINGBORG: På seks må-
neder har Nordic Medica-
res nye private lægeklinik 
på Færgegårdsvej mere end 
fordoblet antallet af patien-
ter. Dermed har de opfyldt 
deres mål om at afblæse læ-
gemanglen, som de bedyre-
de ved åbningen.

- I Vordingborg har læge-
manglen været meget kri-
tisk ligesom i mange andre 

yderområder af Danmark. 
Halvdelen af de nuværende 
praktiserende læger i Vor-
dingborg nærmer sig ifølge 
en opgørelse fra Kommu-
nernes Landsforening pen-
sionsalderen. Ingen andre 
praktiserende læger øn-
skede at etablere en klinik i 
Vordingborg, så da Region 
Sjælland henvendte sig til 
os, sagde vi ja til opgaven, 
fortæller sundhedsfaglig di-
rektør og speciallæge Niels 
H. Riewerts Eriksen fra 
Nordic Medicare.

Slipper for bogholderiet
Ifølge en oversigt fra Sun-
hed.dk er der 18 lægeprak-
sisser i Vordingborg Kom-
mune. Kun tre har åbent for 
patienttilgang. Nordic Me-
dicare er den eneste i Vor-
dingborg.

- Vi lever i en tid, hvor der 
er mangel på speciallæger 
og sygeplejersker inden for 

almen praksis. At fi nde et le-
jemål, købe inventar og me-
dicinsk udstyr samt indgå 
driftsaftaler er nemt. Men 
det er svært at rekruttere 
kompetente læger og syge-
plejersker til lægeklinikker 
i yderområderne, siger Niels 
H. Riewerts Eriksen og tilfø-
jer, at det hos Nordic Medi-
care kan lade sig gøre, fordi 
lægerne kan arbejde som 
almindelige lønmodtagere - 
administration og bogholde-
ri er lagt på andre skuldre.

Lav ventetid
Ved åbningen overtog Nor-
dic Medicare 1721 patienter 
og havde yderligere 700 pa-
tienter på vej. I dag har kli-
nikken 4175 patienter, efter 
at fl ere læger i byen er stop-
pet.

Fire yngre speciallæger 
i almen medicin er fast til-
knyttet klinikken, og vente-
tiden på en konsultation er 

en til tre hverdage. Akutte 
patienter kommer til sam-
me dag. Patienterne venter 
i gennemsnit 1 minut og syv 
sekunder for at komme tele-
fonisk igennem til en medar-
bejder.

Senest har Nordic Medica-
re ansat en praksismanager, 
som er en højtuddannet sy-
geplejerske med mange års 
erfaring inden for almen 
praksis. Vedkommende skal 
stå for efteruddannelse og 
opkvalifi cering af persona-
let på klinikkerne i Region 
Sjælland - en opgave, der 
normalt påhviler lægen.

Det betyder, at sygeplejer-
sker fremover vil kunne løf-
te nogle af de opgaver, lægen 
hidtil har klaret.

- På den måde kan vi af-
laste lægerne, så de kan 
koncentrere sig om de syge 
patienter, siger Niels H. Rie-
werts Eriksen.

Privat lægehus fjerner lægemangel 

Hidtil har det været forbeholdt medlemmer af Praktiserende Lægers 
Organisation at udøve almen praksis, men sidste år åbnede nye reg-
ler op for private aktører på markedet. Det har Falck og Nordic Medi-
care benyttet sig af

PRÆSTØ: Hvad kunne være 
mere oplagt som tema for en 
idrætsbørnehaves sommer-
fest, end sommerens største 
sportsbegivenhed?

Hos Tusindfryd i Præstø 
synes man i hvert fald selv, 
at de olympiske lege lå lige 
til højrebenet, da der skul-
le fi ndes i et tema til fredag 
eftermiddags traditionelle 
fest for børnehavebørn, for-
ældre og ansatte.

Lærer med kroppen
I de seneste mange uger har 
børnehavebørnene haft OL 
på programmet, hvor de har 
trænet sig op til en række 
discipliner, og fredag skulle 
de endelig vise deres evner 
for forældre og anden fa-
milie i sækkevæddeløb, 100 
meterløb, hestespring, for-
hindringsbane og   længde-
spring.  

- Og vi lagde ud med en 
tovtrækningskonkurrence 
med børn og ansatte på Tu-
sindfryd mod forældrene, 
og vi vandt selvfølgelig, for-
tæller daginstitutionsleder 
Susanne Valentin Hansen.

- Kort sagt betyder det at 
være idrætsinstitution jo, 
at vi mener, man lærer med 
kroppen, og det er det her jo 
et meget godt eksempel på. 
Men OL er også meget mere 
end idræt, forklarer hun.

- Børnene har ikke kun 
lært deres krop og kræfter 
rigtig godt at kende. De har 
også lært om kammerat-
skab, sammenhold og sam-
arbejde, tilføjer hun.

Indmarch med stolthed
Godt 200 personer deltog i 
fredagens sommerfest, der 
i tråd med det ægte OL star-
tede med en indmarch og 
åbningsceremoni, hvor bør-
nene skulle gå med fl agene 
for deres respektive gruppe 
r i børnehuset. Gæstestuen, 
vuggestuen, rødderne, spi-

rerne, bladene og  blomster-
ne er navnene på de grupper, 
der alle var repræsenterede 
fredag aften med hver deres 
fl ag.

Efter konkurrencer i de 
forskellige discipliner blev 
sommerfesten sluttet af med 
bu� et bestående af forskel-
lige retter, som forældrene 
havde medbragt.

la-c

Sommerfest i legenes tegn

Julie Johansen på 5 år  sprang ud 
i aktiviteterne med fuld fart, da 
der fredag aften var sommerfest 
og OL-afslutning i idrætsbørne-
huset Tusindfryd i Præstø.

2-årige Liva Otte Mikkelsen med sin mor Sara 
Otte i hånden kæmpede for at holde balancen 

på forhindringsbanen. 

Daginstitutionsleder Susanne Valentin Hansen synes, det var oplagt 
for idrætsbørnehuset i Præstø at sætte fokus på sommerens største 
sportsbegivenhed til sommerfesten. Foto: Lars Christensen                               


