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LÆSERNE MENER 

Brugerbetaling 
på tolkehjælp
Der indføres nu egenbetaling på 
tolkebistand for udlændinge, der 
har boet mere end tre år i Danmark 
og ikke har lært sig dansk.

I Region Syddanmark bruger vi 
hvert år 50 millioner kr. på 
tolkehjælp blot i sundhedssekto-
ren. Kommunernes udgifter hertil 
er betydeligt større. I pressen 
hører man meget kritik specielt fra 
læger af den nye gebyrordning.

Jeg har været læge i 40 år og har 
aldrig nogensinde været i en 
situation, hvor livstruende 
alvorlige lidelser ikke kunne 
diagnosticeres eller behandles, 
fordi læge og patient ikke kunne 
kommunikere verbalt. Kropsspro-
get er for en erfaren læge ofte 
vigtigst. Har en patient smerter 
fortæller kropssprogets mere end 
ord, hvor ondt personen har. Er 
man afslappet og smilende har 
man mindre ondt, end en person 
der er bleg, stille og knap kan gå.

Når patienter indbringes 
bevidstløse, er læger også i stand 
til at diagnostisere og behandle 
uden brug af sprog. En dansker 
som rejser til udlandet og der 
bliver syg, må også gøre sig 
forståelig vha. kropssproget.

I sidste måned tilså jeg en 
kvinde, som havde boet i Danmark 
i 14 år uden at havde lært sig 
dansk. Hun havde ret til tolkebi-
stand betalt af skatteyderne. 
MARIANNE MØRK MATHIESEN, 
LÆGE, MEDLEM AF REGIONSRÅDET 
SYDDANMARK

Weltschmerz
Jeg kom til at tænke på det gode 
ord »weltschmerz«. Hver generati-
on lader til at tro, at de selv er 
højdepunktet på den menneskeli-
ge evolution og at alt, hvad de 
fi nder på, er nyt og fantastisk. Men 
det er som regel gammel vin på 
nye fl asker.

»Fake News« er overalt. For 80 

år siden hed det »propaganda« og 
man havde dedikerede ministre til 
at håndtere det. »De unge er 
stressede«, hedder det sig. For 50 
år siden led de af »weltschmerz«. 
Det er ganske enkelt en tilstand, 
hvor man er bekymret for verdens 
udvikling, ens egen uformåen i 
samme, og en fundamental 
utilfredshed med det, andre gør. 
Og det kan jo godt være stressende 
for et ungt menneske, som ikke 
har haft historieundervisning. 
Men stress er det ikke. Det er helt 
normalt. HANS JØRGEN PEDERSEN, 
KØBENHAVN 

Klimakampen 
er over os
I DR-Deadline diskuterede to 
kompetente personer forleden de 
klimaforandringer, vi oplever. Der 
har i hele Jordens historie bestan-
dig været klimaforandringer, som 
verden løbende har indordnet sig 
under, men nu skal der gøres 
noget mere, og der skal trykkes på 
alle tangenter for at hindre 
klimaforandringer.

En af de vigtigste tangenter, 
som vi hver især kan trykke på, er 
ved at ændre kostvaner og især 
ved at nedsætte forbruget af kød. 
Dette blev fremsagt som et 
væsentligt element i klimakam-
pen.

Men hvad med mælk, smør, ost 
og andre mejeriprodukter! Er der 
mon ikke en kompetent person, 
som kan fremsige, at sådanne 
produkter bør man helst undgå 
eller i hvert fald drastisk nedsætte 
forbruget af. Mejeriprodukter kan 
jo kun fremskaff es ved kvægdrift. 
CLAUS EHLERS, DRAGØR

Nej tak til fl adt dansk 
i patientjournalerne
Patientjournalen er et arbejdsred-
skab for de fagprofessionelle, og 
det er ikke der, hvor patienterne 

nødvendigvis skal hente oplysnin-
ger. Selvfølgelig må patienten 
hellere end gerne læse med, men 
det vil være en stor fejl at ændre på 
journalsproget fra det nu meget 
præcise fagsprog til et fordansket 
hverdagssprog, blot for at patien-
ten skal kunne følge med.

Det er de fagprofessionelles 
ansvar at forklare patienterne 
mundtligt, hvad det handler om. 
Mit forslag er at lade lægerne være 
i fred, så de kan kommunikere 
indbyrdes præcist. Dette er afgjort 
til patientens bedste. Der vil være 
et stort informationstab, hvis man 
ikke kan formulere sig præcist i 
fagsprog, idet en masse detaljer 
ikke kan redegøres i lægmands-
sprog.

Gennem årtier er der udviklet et 
meget præcist journalsprog, og det 
er jo ikke for sjov eller for at skjule 
noget for patienten. Der er en 
grund til at sygdomme, behandlin-
ger og de mellemliggende behand-
lingsmæssige overvejelser 
beskrives i et præcist fagsprog 
netop for at undgå misforståelser 
hos de personer, som er eksperter i 
dette her. JACOB ROSENBERG, 
PROFESSOR, OVERLÆGE, DR.MED., 
FOLKETINGSKANDIDAT OG 
MEDLEM AF REGIONSRÅDET I 
HOVEDSTADEN (LA)

Tænk på 
Grækenland
Grækenland sørger og bløder efter 
de store brande, men jeg gælder 
mig over, at de danske turister ikke 
svigter landet. 

Derfor foreslår jeg, at alle 
rejsende tager ekstra tøj med i 
deres kuff ert og giver det til de 
mennesker, der har mistet alt. 
Ethvert brugbart stykke beklæd-
ning vil være velkomment. Der vil 
være centre, f.eks. i kirken, hvor 
man kan afl evere tøjet, og hvorfra 
det fordeles til de trængende. På 
forhånd tak! DORA BJERRE 
NIELSEN, ALLERØD

Eva Selsing
Russerfakta
Seneste skud på stammen i 
etablissementets forsøg på at opvigle til 
krig mod Rusland (en meget mere 
overskuelig fj ende end visse andre) er at 
advare mod russisk »påvirkning« af 
vesterlændinge. Det er meget smart: på 
den måde kan man så tvivl om enhver, 
der ikke køber mediekartellets steroid-
pumpede kosakkerskræk. Så er de nok 
købt og betalt i rubler. Da.

Vi mangler dog stadig at få syn for sagn 
– at få klarhed over truslens mere præcise 
beskaff enhed. Den må være astronomisk 
og livsfarlig. I hvert fald hvis man 
sammenligner de danske politikere og 
mediers voldsomme optagethed af 
Rusland med al hurlumhejet, vi får fra 
det islamiske parallelsamfund.

Mon man også kan anklages for at være 
betalt af russerne, hvis man efterspørger 
den slags fakta?

Lars Møller
Tonen
De fl este politikere klager over den 
almindelige tone i samfundet, herunder 
ikke mindst at man oplever en stadigt 
voksende tilsvining af alle, der kunne 
aspirere til en politisk karriere. Tonen er 
blevet grov, uanstændig og upassende, 
hvilket man bør gøre noget ved i den 
almendannende uddannelse og de 
gængse omgangsregler i samfundet.

Samtidig bragte Berlingske en artikel 
om omgangstonen på Christiansborg 
mellem vore folkevalgte stjerner. At man 
sviner hinanden til, hører åbenbart til 
god tone og er ikke svinsk, men hjertelig. 
Det er således hjerteligt at kalde statsmi-
nisteren en klamphugger uden moralsk 
kompas. Bare man holder sig fra trusler 
om vold, så ligger det inden for rimelig-
hedens grænser.

Groft sagt spekulerer på, om nogle af 
de folkevalgte mon kan se en sammen-
hæng.

Peter Nedergaard
Hvor går(d) de 
Radikale hen?
Det trækker op til et opgør mellem to 
linjer i Det Radikale Venstre: Morten 
Østergaard-linjen er skinger med tendens 
til det yderliggående. Det er herfra 
udmeldinger kommer om, at alle andre 
regeringer end de med radikal deltagelse 
er »rødbrune«. Martin Lidegaards linje er 
langt mere moderat. Han udtaler til 
Altinget, at »vi er vant til at indgå 
kompromiser og være pragmatiske. Der 
skal regeres, også i forhold til mandat-
tallenes størrelse.«

På denne basis kan der laves ægte 
oppositionspolitik, hvad ethvert demo-
krati har brug for. Øster- eller Lidegaard 
– det er spørgsmålet. Groft sagt stemmer 
ikke radikalt, men hvis vi blev tvunget til 
det, stemte vi så afgjort på Lidegaard-lin-
jen.

A
dam Holms klumme handler 20. juli om 
attentatet på Hitler i 1944, og om attentat-
manden Stauff enberg. Holm spørger, om vi 
skal hylde ham, eller om Tyskland måske ser 
bedre ud i dag, fordi det totale nederlag

medførte en grundig denazifi cering.
Samme dag, 20. juli, havde rejseselskabet Cultours, 

som arrangerer militærhistoriske rejser, en grundig 
fortælling om netop attentatet på Hitler, med en 
masse forhistorie og baggrund, som en del af serien 
»krigens sidste år – 1944-45«. Cultours uploadede i 
den forbindelse en original fi lm om feltmarskal 
Rommels begravelse på Youtube, hvor videoen 
prompte blev censureret som upassende. Der er tale 
om den originale optagelse, og ikke nazistisk propa-
ganda. Det står i skærende kontrast til Hollywood-
fi lmene som Holm påpeger er tendentiøse og unuan-
cerede, og det gør det vanskeligere at imødegå »fake 
news« og fejlagtig læring af historien.

Hvad vi kan lære af Stauff enberg, når vi ikke skal 

hylde ham? Holms indlæg er godt, for det er nuance-
ret. Men det er lidt en falsk præmis at nærmest 
forvente noget mere demokratisk af Stauff enberg - 
kunne man

ikke vende det om, og forklare, at når selv så 
udemokratiske (aristokratiske) personer ville af med 
Hitler, så var han slem? Skal man ikke samtidig nævne 
nazi-sympatierne i det britiske kongehus i mellem-
krigs- og

krigsårene? Hvad med anti-semitismen i Frankrig 
og Polen? Demokrati dengang lignede også russiske 
revolutioner, hvor kongeslægter blev myrdet og 
bønder sultet ihjel. I krig er alle farver grå - mørkegrå.

Det er godt, at Holm påpeger det, og trækker tråde 
op til vor tid. Hvor vi stadig går ind i en krig med en 
ambition om at gøre verden bedre. Efter Saddam, SÅ 
kommer demokratiet. Efter Taleban, SÅ kommer

demokratiet. Efter Gaddafi , SÅ kommer demokrati-
et. Efter... bliv selv ved! NIELS KLINGENBERG VISTISEN, 
HISTORIKER, THISTED 

Stauffenberg – ikke hylde, men lære
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