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Forord
Alle disse løfter om et tidssvarende sundhedsvæsen er
ikke en litterær essaysamling. Det er faglig dokumen
tation – et opråb, om man vil. Garvede fagfolk med
årtiers erfaring beskriver tilstanden i sundhedssekto
ren med eksempler, analyser af årsager og prognose
vurderinger. Bogen er ikke udtryk for frustration over
grusede forventninger, men for begrundet bitterhed
over spildte muligheder. Forfatterne er, med al deres
faglige autoritet og pondus, tunge sandhedsvidner,
der er umulige at affærdige. Som gidsler for politiske
og administrative dispositioner, der ikke lever op til
nutidens krav, konfronterer de de ansvarlige med føl
gerne af deres dispositioner. De går på barrikaderne
for patienternes skyld. Spørgsmålet er, om de økono
miske rammer overhovedet matcher de krav, der stilles
til et moderne sundheds- og især sygehusvæsen, hvis
vi vil være på toppen af den globale skala.
Reformer er med tidens politiske trend blevet
ensbetydende med en strukturel linedans, hvor be
sparelser vedtages på et fløjbaseret parlamentarisk
flertalsgrundlag. Politikerne har ikke set sig i stand til
– eller haft den nødvendige indsigt til – at udfordre vel
færdssamfundets fossile strukturer med nødvendige
forandringer. De seneste 40 års reformer har ensidigt
prioriteret økonomi frem for omsorg for patienterne.
Det har været nødvendigt med ventelister for kynisk
at dokumentere behovet for flere ressourcer, og samti
dig er de muligvis blevet brugt til politisk at åbne for
en alternativ sundhedstjeneste uden sociale hensyn
og med optimal patientbehandling som omkostning.
Alt sammen beslutninger baseret på en liberalistisk
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økonomitænkning frem for på sundhedspolitik. Men
sundhedssektorens effektivitet beror ikke alene på,
hvor stor en del af bruttonationalproduktet, der bevil
ges til sundhedsvæsenet. Selv de mest fremragende
medicinske fremskridt vil være i fare ved simple ad
ministrative tilbageskridt.
Alle disse løfter om et tidssvarende sundhedsvæsen
er et opråb til beslutningstagere og ansvarlige parla
mentarikere om at tage patienternes frustration til
efterretning; patienter, som dør ubehandlede på ven
telister eller som følge af en stresset discountbehand
ling. Demokratiets afmagt hænger sammen med den
kendsgerning, at alene behandlingstrængende enga
gerer sig i problemerne, i den udstrækning kræfterne
rækker. De nødvendige vælgerkrav får aldrig vægt, så
længe de raske forholder sig passive. Forfatterne til
denne bog stiller krav om en prioritering af sundheds
væsenet, så det opnår international standard. Der er
næppe tvivl om, hvorledes den overvejende del af den
danske befolkning vil prioritere sundhedsvæsen og
kampfly til krige i fjerne lande eller bygning af broer,
som ikke har nogen betydning for befolkningens
velfærd. Når vi nu ikke har råd til det hele.
Torben Ishøy
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Verdens bedste
sundhedsvæsen …
(med lægers hilsen til politikere)

Tage Voss
Forfatter, læge

Danmark har – iflg. pressen og politikerne – verdens
bedste sundhedstjeneste. Set fra brugernes hjørne dog
med den kedelige begrænsning, at den ikke fungerer.
Mennesker i alle aldre har søgt sundhedstjenestens
ydelser for mange slags lidelser. At mange er blevet
behandlet, opvejer dog ikke skuffelsen hos andre, som
er havnet på ventelister og har været uhjulpne i måne
der eller år. Eller er døde af at vente.
Set fra lægeside er dette ikke mindre beklageligt
og frustrerende, så sandt som ineffektiviteten hver
ken skyldes lægers dovenskab eller deres faglige be
grænsning, men helt klart mangel på ressourcer. Så
meget mere urimeligt, fordi de vrede og skuffede på
ventelisterne retter deres kritik mod den nærmeste
og eneste synlige repræsentant for sundhedsvæsenet:
lægen.
Skønt den rationelle indsats mod elendigheden
var at gå til væsenets hoved: administrationen, og bag
den de bevilgende politikere. Men disse lever skjul
te og er ikke til at finde frem til. De ønsker heller
ikke at blive fundet og har endda mobiliseret en
garde af stødpudepersoner til beskyttelse og forsvar.

