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Trump reagerer i FN
som et forkælet barn. 

T rump har lidt ret og tager
helt fejl – på én gang. Han
har ret i, at FN’s Menneske-

retsråd hyppigt har været ensidigt.
Men han har provokerende uret i,
at menneskerettighederne skulle
være bedst tjent med, at USA – eller
andre stater – forlader rådet.

Det er ingen hemmelighed, at rå-
det – ligesom sin forgænger, FN’s
Menneskeretskommission – har
været domineret af regeringer,
som selv krænker elementære ret-
tigheder på det styggeste.

Det er heller ingen hemmelig-
hed, at rådet gerne forfalder til
hæmningsløs kritik af Israel frem
for proportional kritik af alle rege-
ringer, der fortjener det. De er ikke
få.

Og Trump er ikke den første ame-
rikanske præsident, der er træt af
ensidigheden. Men hans selvopta-
gede ’America first’-holdning til in-
ternationalt samarbejde er skræm-
mende uansvarlig.

USA HAR under Trump meldt sig
ud af klimaaftalen fra Paris. Trukket
sig ud af Unesco, FN’s organisation
for uddannelse, videnskab og kul-
tur. Droppet atomaftalen med Iran.
Trukket tæppet væk under handels-
aftalen TPP. Lagt kimen til handels-
krig med Kina og EU – og nu forladt
FN’s Menneskeretsråd.

Har det styrket USA? Har det bi-
draget til en bedre, mere samarbej-
dende, mere forsonlig verden? Har
det styrket tilliden til Trumps leder-
skab? Ingen af delene. Tværtimod.
Trump river ned, men bygger nø-
dig op. Han taler om at gøre USA
mægtigt igen, men svækker sin
egen troværdighed og USA’s natur-
lige internationale lederskab. Hver-
ken FN, USA eller internationalt
samarbejde er tjent med en ameri-
kansk præsident, der tydeligvis ik-
ke forstår samarbejdets nødven-
dighed og reagerer som et forkælet
barn på at blive sagt imod.

FN’S MENNESKERETSRÅD har givet
behov for solide reformer, der kan
styrke rådets ansvar for at fremme
og opretholde menneskers ret til at
leve et liv i frihed. Rådet ville givet
også være tjent med, at autoritære
regimer ikke misbruger deres
stemmetal til at kaste rådets lys på
udvalgte prygelknaber for selv at
klare frisag.

Frem for at vende verden ryggen
burde USA vise, hvad menneskeret-
tigheder handler op. Det er tydelig-
vis ikke, hvad Trump er optaget af,
hverken hjemme eller ude, hvor
han gerne dyrker de samme autori-
tære ledere, han åbenbart ikke tå-
ler i FN’s Menneskeretsråd. Et uhyg-
geligt amerikansk svigt. aj

Uhyggeligt
USA-svigt
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F ødslen var en fiasko. Om der nogen-
sinde kommer et velfungerende
barn ud af indsatsen er tvivlsomt. 

Så hårdt trækker Folketingets statsrevi-
sorer sagen op, efter at Rigsrevisionen har
afleveret en ny beretning om it-systemet
Sundhedsplatformen, der skal sikre bed-
re behandling og lette arbejdet for de hos-
pitalsansatte i Østdanmark. 

Systemet er en investering på 2,8 mia.
kroner og det dyreste it-system i det dan-
ske sundhedsvæsen. Men ifølge statsrevi-
sorerne har indførelsen af Sundhedsplat-
formen i Region Hovedstaden været
»uprofessionel og kritisabel«. Spørger
man formanden Peder Larsen (SF) kan fle-
re undersøgelser af projektet være på vej.
Sundhedsplatformen er leveret af den
amerikanske it-gigant Epic.

»Regionerne kan ikke komme ud af
kontrakten med leverandøren før i 2022,
så de er bundet på hænder og fødder. Vi
håber alle, at det bliver bedre, men på

baggrund af forhistorien kan man have
sin berettigede tvivl... Man må desværre
konkludere, at borgerne i Region Hoved-
staden har fået et dårligere sundhedsvæ-
sen«, siger Peder Larsen.

Før Sundhedsplatformen i 2016 blev ta-
get i brug på Herlev og Gentofte Hospital
og siden udbredt til resten af Region Ho-
vedstaden og Region Sjælland var der
utilstrækkelige analyser af, hvordan det
påvirker livet for patienterne og de ansat-
te, står der i Rigsrevisionens rapport.

Læger og andet sundhedspersonale
har før kritiseret systemet, og nogle har
valgt at sige op. Ifølge Overlægeforenin-
gen er kritikken så alvorlig, at den må få
konsekvenser. Regionens indsats for at lø-
se fejl og få it-systemet til at virke har væ-
ret »præget af en markant træghed«. Efter
to år virker medicinmodulet stadig ikke,
hvilket giver en risiko for fejlbehandling:

»Det må rettes op nu, hvis det skal lyk-
kes at få Sundhedsplatformen til at funge-

re. Der skal sættes turbo på den proces«,
siger overlægernes formand Lisbeth Lintz
og går et skridt videre end hidtil:

»Hvis det ikke kan lade sig gøre, må re-
gionen skrotte platformen«.

Skal ske noget drastisk
Medlemmer af regionsrådet i Region Ho-
vedstaden er alvorligt i tvivl om, at Sund-
hedsplatformen kan bringes til at funge-
re. Liberal Alliances Jacob Rosenberg, til
daglig er overlæge på Herlev Hospital, op-
fordrer regionerne til at se fremad efter
Rigsrevisionens tilbageskuende rapport: 

»På længere sigt skal der ske noget me-
re drastisk. Mange har mistet tilliden til,
at Sundhedsplatformen bliver godt i en
dansk funktion. Dertil er den grundlæg-
gende struktur og idé simpelthen for for-
kert. Derfor må vi arbejde på et alterna-
tiv«, siger Jacob Rosenberg. 

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp
Andersen (S)tager Rigsrevisionens beret-

ning dybt alvorligt. Forløbet har været
frustrerende, erkender hun, og der er
ofret store ressourcer på at rette fejl. Men
Region Hovedstaden er »et andet sted i
dag«, end da systemet for to år siden blev
indført. Regionsrådsformanden tør ikke
sætte årstal på, hvornår systemet funge-
rer optimalt:

»Men vi har en forventning om, at op-
graderingen af systemet til november vil
løse problemerne med medicinmodulet
og gøre hverdagen lettere for medarbej-
dere og patienter.«

Hun lægger ikke op til, at Rigsrevisio-
nens kritik får konsekvenser for ansatte i
spidsen af administrationen. Region Ho-
vedstaden skal have ny regionsdirektør,
da Hjalte Aaberg fornylig meddelte sin af-
gang. 
hans.davidsen@pol.dk 
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Sundhedsplatform

Efter en yderst kritisk 
rapport fra Rigsrevisionen
om det omstridte it-system
Sundhedsplatformen 
kræver flere berørte parter
øjeblikkelig handling. 

Læger klar til at skrotte it-system
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