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LÆSERNE MENER 
Jacob Hansen-
Schwartz er 
speciallæge i 
neurokirurgi. Jens 
Tingle! er speciallæ-
ge i akutmedicin og 
thoraxkirurgi.

M
ed interesse læses Line Holms 
artikel i Berlingske lørdag 2. maj: 
Børn og voksnes sygdom for-
svandt da coronakrisen kom: »Vi 
kan ende med et bedre og sundere 
Danmark på den anden side«.

Corona-epidemien har givet anledning til 
store omvæltninger, og i lighed med andre 
uforudsete kriser, kan den medføre observa-
tioner og viden, som vi ikke kunne $å øje på 
før krisen. Hovedbudskabet i artiklen er, at 
henvendelsesmønsteret på børneafdelinger-
ne på Herlev og Hvidovre hospitaler 
ændrede sig radikalt over 24 timer, idet 
afdelingerne %k henvist markant færre børn 
til akut vurdering. De lægelige kilder til 
artiklen anser ikke, at det i sig selv er et 
problem. Skulle dette faktisk gå hen og vise 
sig at være rigtigt, må fokus derfor fremover 
være, hvad læger skal beskæftige sig med i 
forhold til at gøre en forskel for den syge?

Artiklen henleder læseren på, at faldet i 
henvendelser har baggrund i bedre hygiejne 
samt det forhold, at forældrene nu kan blive 
hjemme og passe syge børn. Men kan det 
virkelig forklare det radikalt ændrede 
mønster i antallet af børn, der søger akut 
lægehjælp?

Øget hygiejne og ændret familiemønster 
synes ikke umiddelbart som rimelige 
forklaringer. Symptomer på behandlings-
krævende sygdom på 24 timer, hvor lægen 
kan gøre en forskel, forsvinder næppe på 24 
timer?

Anden forklaring må overvejes. Hvad $år 
børn og voksne til at søge læge? Umiddelbart 
må svaret vel være bekymring om, at deres 
symptomer kunne være noget alvorligt. Her 
har samfundet hidtil imødekommet et 
ønske om på alle tider af døgnet at $å 
vurderet denne bekymring uden ventetid. 
Men har det i virkeligheden ført til et ringere 
sundhedsvæsen med udtrætning specielt af 
vores yngste læger?

Er det altid det indlysende, som sker? 
Umiddelbart skulle man mene, at når 
adgangen til lægelige ydelser begrænses eller 
gøres mere besværlig, påvirker det befolknin-
gens sundhed. Men paradoksalt nok har man 
&ere gange set, at når læger eksempelvis 
kon&ikter, og dermed begrænser patientens 
adgang til undersøgelse og behandling, så ser 
man ikke øget dødelighed. Nogle gange 
faktisk det modsatte. Denne ulogiske erfaring 
bør mane til både ydmyghed og skarphed, 
når man skal forstå det observerede fæno-
men, som skete over 24 timer.

Det normale reaktionsmønster, når der fra 
samfundets side forsøges at omlægge og 
begrænse mulighed for lægehjælp, er, at det 
vil $å sundhedsmæssige konsekvenser. 
Artiklens omdrejningspunkt er henvendel-
sesmønsteret. Den ledende overlæge for 
Børneafdelingen på Hvidovre Hospital, 
Klaus Børch, ønsker sig, at afdelingen også 
efter den aktuelle krise ser markant færre 
børn til akut vurdering. Det vil give mere tid 
til de alvorligt syge børn.

Man kan måske ane, at der før coronakri-
sen godt kunne være behov for større fokus 
på diagnose, den rette behandling og 
information om sygdommens prognose. 
Kan denne skelsættende corona-tid således 
også bruges til at overveje, hvad læger i 
fremtiden bør bruge deres tid på?

Speciallæger:  
Hvad skal læger 
bruge deres tid på?

KOMMENTAR 
J!cob H!nsen-
Schw!rtz o"  
Jens Tin"#e$

N
år vi hopper ind i det nye år, vil det på mange 
måder være begyndelsen til et helt nyt kapitel i 
vores liv – og i Danmarks historie. En ny, bred 
politisk aftale sikrer nemlig, at vi 1. januar 2021 
kan tage det første spadestik til Femern 

Bælt-forbindelsen. Den vil medføre så mange positive 
gevinster for den enkelte og for samfundet som helhed, 
at vi på trods af de forskellige nuancer i vores partifar-
ver er enige om, at en fast forbindelse mellem Østdan-
mark og Tyskland fortsat er en rigtig god idé.

Det er derfor ærgerligt, at fremskridtet og de gode 
udsigter skal tilsmudses af den misforståede kritik, 
som har rejst sig &ere steder i pressen de seneste uger; 
herunder på lederplads i Berlingske 20. april. Kritikken 
bunder i en fejltolkning af Europa-Kommissionens nye 
afgørelse om statsstøtte til Femern Bælt-forbindelsen. I 
den er der sat en grænse for beløbet og varigheden af 
statsgarantierne, men grænserne er sat, så projektet 
kan blive gennemført.

Det er korrekt, at der er et nyt vilkår om en garanti-
provision på to procent for de statsgaranterede lån, 
men det beror på en misforståelse, at det skulle 

forlænge det samlede projekts tilbagebetalingstid til 70 
år. Det har nemlig hidtil været forudsat, at forbindelsen 
skulle betale for udbygningen af jernbanen mellem 
Ringsted og Rødby via udbytte.

Nu kommer betalingen i stedet i form af garantipro-
vision, og Kommissionens afgørelse ændrer dermed 
ikke på de grundlæggende forudsætninger for projek-
tet. Desuden er renten historisk lav, og Femern A/S kan 
på trods af den højere garantiprovision %nansiere 
anlægsudgifterne billigere, end det hidtil har været 
forudsat i de %nansielle beregninger.

Der er med andre ord stadig god grund til fortsat at 
holde afstand og spritte hænder, så vi kan se frem til at 
fejre påbegyndelsen af anlægsarbejdet af Femern 
Bælt-forbindelsen, når det første spadestik ryger 
eftertrykkeligt i jorden til januar. BENNY ENGEL!
BRECHT, TRANSPORTMINISTER "S#, TRANSPORTORD!
FØRER KRISTIAN PIHL LORENTZEN "V#, HANS KRISTIAN 
SKIBBY "DF#, ANDREAS STEENBERG "RV#, ANNE 
VALENTINA BERTHELSEN "SF#, NIELS FLEMMING 
HANSEN "K#, OLE BIRK OLESEN "LA# OG THOMAS 
JENSEN "S# 

Femern Bælt-forbindelsen er fremtiden

Sprognævnet
Undskyld, men hvad skal vi dog 
med det sprognævn? Dets eneste 
funktion er at blåstemple alle de 
fejl, som folk begår af sjusk eller 
uvidenhed. Pengene må kunne 
bruges bedre til andre kulturelle 
formål, undervisning i korrekt 
dansk, f. eks.
HANS PAGH KNUDSEN, KØBEN!
HAVN

Den fordækte 
udligningsreform 
Den netop vedtagne »udligningsre-
form« giver indtryk af at være 
ensidigt konstrueret af Socialde-
mokratiet og Venstre. Det giver 
umiddelbart et uheldigt indtryk af 
den politiske verden, som her 
lægges åbenlyst frem.

Som konservativ sidder jeg 
tilbage med en dårlig smag i 
munden. Hvis man som almindelig 
vælger skal kunne forstå resultatet 
af udligningsreformen, må det 
være på tide, at det åbent lægges 
frem, hvilke parametre og med 
hvilken vægt, de indgår i bereg-
ningsmodellen.

Kom nu med en saglig forklaring 
på, hvorfor fordelingen mellem 
kommunerne er blevet, som den er. 
NINA BERRIG, VALLENSBÆK

Stem ham ned
Som ung farmacistudent 1961-66 
havde jeg ofte med natriumhypo-
klorit at gøre. Det er et stof, der er 
giftigt, men som i passende doser 
kan bruges som desinfektionsmid-
del. Vi kender det fra svømmehal-
ler, hvor det giver vandet den 
karakteristiske lugt af klor.

På en pressekonference 23. april 
foreslog USAs præsident Trump at 
injicere sto'et i personer, der 
skulle beskyttes mod coronavirus.

Men gør man det, forgifter man 
folk. Dagen efter forsøgte Trump 

at hævde, at han havde udtalt sig 
sarkastisk. Når man ser videoen, 
kan man se, at det er usandt – ud-
talelsen blev fremsat i ramme 
alvor.

Her har vi altså en mand, der 
som øverste politiske magthaver i 
det store USA har alle muligheder 
for at $å råd, vejledning og 
information fra alle eksperter. Han 
er leder af et land, der har mistet 
50.000 borgere på grund af 
coronavirus, og hvor folk dør i 
hundredvis hver dag. Alligevel 
udtaler han sig på en måde, så 
enhver med blot en smule kend-
skab til kemi og fysiologi kan se, at 
han siger noget, der er lodret 
forkert.

En sådan mand er ikke egnet til 
at være præsident i USA. Derfor 
min opfordring til det amerikanske 
folk om, at det kommende 
præsidentvalg $år som udgang, at 
Trump bliver stemt ned.
JENS OVERØ, LYNGBY

Streamet 
undervisning
Coronakrisen har ændret vores 
undervisning, og noget af det må 
gerne hænge ved. På universitetet 
holder vi nu forelæsninger som 
streaming eller ved at optage 
forelæsningen og lægge den op 
online til de studerende, og dette 
mener jeg bestemt skal fortsætte 
efter krisen.

Læringspotentialet for en almin-
delig katedral forelæsning er 
meget begrænset, og det er en stor 
gevinst for de studerende at kunne 
tilgå forelæsningen som streaming 
i stedet. Man kan se forelæsnin-
gen, når man har tid og lyst, man 
kan spole frem og tilbage, og man 
kan se den mange gange. Lad os 
beholde dette efter krisen.
JACOB ROSENBERG, PROFESSOR, 
OVERLÆGE, DR.MED., MEDLEM AF 
REGIONSRÅDET I REGION HOVED!
STADEN "K#

Gåsegang
Her ved den anden fase af genåb-
ningen af vores samfund er også 
jeg blevet et par måneder klogere:

Hvad enten jeg går tur i skoven, 
på Strøget i København eller på 
andre gågader, er det de unge/
yngre (15-40 år), som bestemt ikke 
holder ordentligt afstand.

Hvis to unge/yngre går imod en, 
godt i gang med en snak, falder det 
dem overhovedet ikke ind at holde 
pause i deres snak og gå ind bag 
hinanden – gåsegang. Dermed kan 
de ikke holde afstand til modgåen-
de.

Den der masen-på-her-kommer-
vi-egoisme, gjaldt også før 
coronakrisen, men det er blevet 
mere påfaldende og ubehageligt 
under krisen.

De &este ved, at teenagere af og 
til handler lidt impulsivt, uden at 
tænke, men hvorfor lyder det – i 
medierne – som om der skal le&es 
for de unge, f.eks. hvor er det synd 
for de unge? Det er trods alt liv, 
som er på spil.

Hvorfor tager vi på café eller 
restaurant? For at drikke poste-
vand sammen med familien og 
vennerne? Hvad er det lige, der 
sker, når vi drikker alkohol i 
forskellige mængder? Der slækkes 
på årvågenheden og den sunde 
fornuft, og det er ikke lige afstand, 
der tænkes mest på.

Jeg ønsker dansk erhvervsliv en 
god genkomst til det meste af 
tiden før coronakrisen, men jeg er 
lidt bekymret for vejen derhen.
KAREN!LISBETH JENSEN, HILLERØD


