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- Det er ikke alle, der har forståelse for, at de skal trappes ned. Men der er sandelig også
nogle, der er taknemmelige, siger lægefaglig direktør Niels H. Riewerts Eriksen

Lægerne hos Nordic Medicare er forpligtet til særlig indsats

BRUG FOR INDSAMLERE
VESTLOLLAND Dansk Flygtningehjælp

opfordrer nye indsamlere til at melde
sig til landsindsamlingen på søndag 6.
november klokken 10-14.
- Vi havde et rigtigt godt indsamlingsresultat i 2015, og det siger vi tak for. Men
vi vil forsøge at gøre det endnu bedre i
år, og hvis vi bliver lidt flere indsamlere, kan vi dække hele Vestlolland, siger
Preben Jelsbak. Han er selv koordinator for Rudbjerg og Højreby, hvor indsamlere kan melde sig på 2341 48222.
Bodil Strøm - 5492 2464 - er koordinator
i Nakskov og Ravnsborg.

Eksorbitant forbrug af
morfin skal trappes ned
NAKSKOV-HORSLUNDE

ONSEVIG Dansk Vandrelaug spadserer
igen på onsdag 2. november i og omkring Onsevig. Mødestedet er Onsevig
Havn klokken 10, hvorfra man går gennem skoven ud i det åbne land med
kurs mod Blæsenborg Odde og retur ad
Strandpromenaden. Turen er på cirka ni
kilometer.

BISKOPPEN I SANDBY
SANDBY “Kirke under fremmede him-

melstrøg” er titlen, når biskop Steen
Skovsgaard på torsdag 3. november
klokken 14 gæster Sandby-Harpelunde
Pensionistforening. Mødet holdes i Kulturhuset, og alle er velkomne. Der betales 30 kroner for kaffen.

noter

EN TUR I ONSEVIG

Borgerne på Vestlolland har et alt for stort
forbrug af morfin og andre
slags medicin, man kan
blive afhængig af. Det viser
opgørelser fra apotekerne.
Det overforbrug skal der
gøres noget ved, og derfor
er det skrevet ind i Nordic
Medicares kontrakt med
Region Sjælland, at lægeklinikkerne i Nakskov og
Horslunde skal nedbringe
forbruget af barbiturater,
morfin og benzodiazepiner.
- Patienterne på Vestlolland har et eksorbitant
højt forbrug af de præparater, konstaterer Niels
H. Riewerts Eriksen, der
er lægefaglig direktør for
Nordic Medicare.
Spørger man ham, hvad
grunden til det høje for-

brug er, svarer han:
- Det må du spørge de
tidligere læger om.
Han har det nu fint med,
at Nordic Medicare skal
sætte ind på det område.
Det sker først og fremmest
ved, at lægerne taler med
de patienter, der kan have
gavn af at nedtrappe deres
forbrug.
- Men det kræver, at man
bruger ekstra meget tid,
for det er nogle konfliktfyldte samtaler. Det er jo
afhængighedsskabende
medicin, og det er ikke alle,
der har forståelse for, at de
skal trappes ned. Men der
er sandelig også nogle, der
er taknemmelige. Og det
har været forbløffende, så
mange patienter der har
vist imødekommenhed og
forståelse for, at det giver
et mere meningsfuldt liv,

konstaterer han.
At samtalerne kan udløse
konflikter med patienter,
får dog ikke Nordic Medicare til at vige tilbage - der
skal lægges en handlingsplan for nedtrapningen.
- Vi bider os fast i gulvtæppet. Og det er noget,
der tager virkelig lang tid,
men det er det hele værd af
hensyn til folks livskvalitet,
fastslår Niels H. Riewerts
Eriksen.
Kan være nødvendig medicin
Han forklarer, at Nordic
Medicare i afvænningsprocessen følger et cirkulære
fra Sundhedsstyrelsen og
i øvrigt har ansat en læge,
som er specialiseret i smerter og afvænning. Han har
så meget at se til, at han
næsten er på fuld tid i Nakskov.

Men det er selvfølgelig
ikke alle de patienter, som
får den potentielt afhængighedsskabende medicin,
der har et problematisk
forbrug, understreger Niels
H. Riewerts Eriksen.
- For visse er det en nødvendig medicin, siger han
og tilføjer, at patienter,
der har en sygdom og er i
deres sidste leveår, heller
ikke skal igennem forløbet
med nedtrapning.
I stedet er indsatsen først
og fremmest rettet mod
patienter, der må formodes
at kunne komme ud på arbejdsmarkedet. Og vejen
går via en nedtrapning, der
er tilrettelagt, så patienten
gerne skulle undgå at få
abstinenser.
DAVID ARNHOLM
dar@ftgruppen.dk

KIRKER TIL KØBENHAVN
NAKSKOV Det første af Teologihøjskolen

Lollands foredrag i Nakskov på onsdag
2. november klokken 19-22 er en fortsættelse af mødet i Bandholm i denne
uge. Sognepræst Henrik Gade Jensen
fra Gloslunde fortæller om resultaterne
af Kirkefondets arbejde i København,
der indsamlede penge til at bygge kirker, i takt med at hovedstaden voksede.
Det er i Nikolaihuset, Nordenkirke 9.

FEST PÅ FEJØ
FEJØ Rødby Harmonikaklub spiller op
til dans på Fejø Skole lørdag 5. november klokken 13. Arrangør er Fejø Husholdningsforening og Fejø Pensionistforening, og det bliver ikke ved dansen.
Der serveres også smørrebrød og kaffe,
og der sælges forskellige drikkevarer.
Også ikke-medlemmer er velkomne.
Tilmelding senest 1. november.

Nordic Medicare med Christian Riewerts Eriksen (til venstre) og hans far, Niels, i front, fortalte for nylig sundhedsminister Sophie
Løhde (V) og regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) om deres arbejde i Nakskov og Horslunde.
FOTO: JAN KNUDSEN

Bybuschauffører hædret
Busselskabet Kruse A/S
har fået tildelt Årets
Operatørpris for at have
de mest kundevenlige
buschauffører øst for
Storebælt.
NAKSKOV Kunderne i Nak-

Kunderne i Nakskovs bybusser er tilfredse.

ARKIVFOTO: JAN KNUDSEN

skov er godt tilfredse med
den service, de får i byens
bybusser.
Så tilfredse, at busselskabet Kruse A/S, der kører bybusserne, netop er
blevet udpeget som vinder
af Årets Operatørpris i Movias område.

Overrækkelsen
fandt
sted i Movias hovedkontor
i Valby torsdag.
Hvert år hædres en af
busselskaberne på Sjælland og Lolland-Falster til
denne operatørpris.
Udpegningen sker ved, at
der bliver lavet spørgeskemaundersøgelser
blandt
passagererne i busserne
rundt omkring om, hvad de
synes om bussen og chaufførens service.
- Og her blev vores buschauffører i bybusserne i
Nakskov kåret som vin-

dere med det største antal
point, der er opnået, siger
Mie Kruse, der er meget
stolt på chaufførernes vegne.
- Det er rigtigt dejligt
at få sådan en pris på et
tidpunkt, hvor der rundt
omkring sker store nedskæringer på bybusser og
regionale ruter, siger Mie
Kruse.
Bybusserne i Nakskov
blev vinder af prisen i konkurrence med 45 andre
busselskaber.
gade

