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Hvis politikerne ikke 
kan stole på, at man får 
sagerne oplyst, inden 
man skal stemme om 
det i regionsrådssalen, 
hvor er vi så henne?

Er vi godt i gang med at 
ødelægge vores ellers så 
gode samfundsmodel, 
fordi vi er holdt op med 
selv at tage ansvar? 
Noget tyder desværre  
på det. 

D
er har været en del sager, hvor 
politikerne har følt sig fejlinforme-
ret eller måske snarere for lidt 
informeret af embedsfolkene i 
Region Hovedstaden. Det er et 
meget alvorligt problem, for 

politikernes væsentligste adgang til infor-
mationer inden stillingtagen til politiske 
spørgsmål er netop embedsmændenes 
oplysninger.

Når man som politiker stiller skriftlige 
spørgsmål til administrationen, bliver man 
talrige gange mødt med udenomssnak uden 
et konkret svar, og da man ikke kan få svaret 
andre steder, flytter det reelt magten fra 
politikere til regionens embedsmænd.

Sagsfremstillingen inden den politiske be-
handling af en sag er ofte præget af en slags 
»take it or leave it«-strategi, hvor man kun 
får et enkelt scenarium, eller hvor de 
alternative valgmuligheder er åbenlyst 
mindre attraktive, så der reelt kun er et 
enkelt muligt valg. Derved bliver den 
politiske proces blot et ekspeditionskontor, 
hvor magten koncentreres i den centrale 
administration i stedet for i det folkevalgte 
regionsråd.

Kun regionsrådsformanden er fuldtidspo-
litiker, mens de 40 andre politikere i 
regionsrådet varetager opgaven i deres 
fritid. Sagerne til politisk beslutning 
fremstilles med mange hundrede siders 
bilag med højt lixtal, og der er som regel kun 
et par uger til at forberede sig, inden der skal 
stemmes i regionsrådet. Den eneste formelle 
hjælp, man kan få til at forstå de undertiden 
komplicerede sager, er fra administrationen 
– i modsætning til politikere i Folketinget, 
som har deres egen stab tilknyttet, og hvor 
opgaven varetages på fuld tid. Dette skal 
ikke opfattes som klynk, men er blot en 
beskrivelse af arbejdsprocesserne som 
regionspolitiker.

Man har tit oplevelsen af, at man som 
politiker ikke oplyses om sagerne, før man 
selv læser om dem i avisen. Dette er 
uacceptabelt og vidner om, at administratio-
nen er selvkørende i en grad, så man 
åbenbart mener, at det er unødvendigt eller 
måske direkte forstyrrende at involvere 
politikerne undervejs. 

Vi vil som ansvarlige politikere selvfølge-

lig involveres, inden en sag når pressen, så vi 
forhåbentlig undervejs kan tage nogle 
fornuftige beslutninger. Vi får ofte besked 
fra administrationen om, at nu kan vi 
forvente, at en sag omtales i en af de store 
aviser i løbet af et par dage, men dette er 
typisk forudgået af en måneder lang proces 
med aktindsigt, korrespondancer med 
journalister og en grundig analyse internt i 
administrationen. 

Sager bliver kun belyst pga. journalister
Fra 2017 kan der fra Rigshospitalet nævnes 
de mange hundrede aflyste og udskudte 
hjerteoperationer, de forsinkede undersø-
gelser af sygdomme i legemspulsåren og de 
forsinkede operationer for bugspytkirtel-
kræft, hvor politikerne først blev informeret, 
da sagerne blev beskrevet i pressen, og 
politikerne derfor i nogle tilfælde måtte ty til 
brandslukning bagefter. Den netop afsagte 
landsretsdom i brystkræft-screeningspro-
grammet, hvor hovedstadsregionen »pga. 
manglende ressourcer« blev frikendt for at 
have indkaldt mange kvinder for sent, blev 
vi i regionens kræftudvalg først bekendt 
med, da skaden var sket, så vi heller ikke her 
i tide kunne gribe ind politisk. 

De store sager i aviserne kommer kun til 
befolkningens såvel som politikernes 
kendskab takket være en grundig journali-
stisk indsats fra såkaldte graver-journalister. 
Der er flere nylige eksempler. 

Det kom frem i aviserne, før vi hørte om 
det som regionsrådsmedlemmer, at der var 
mistanke om snyd i udbudsprocessen for 
det nye Bispebjerg Hospital. Den ansvarlige 
måtte afskediges, og den daværende 
hospitalsdirektør arbejder nu på et andet 
hospital. En budgetoverskridelse på ca. 300 
mio. kr. læste vi om i avisen, før vi hørte om 
det ad de politiske kanaler, og efter at vi 
havde godkendt en bevillingsansøgning i 
oktober 2017, hvor risikoen for budgetover-
skridelse slet ikke var omtalt. Tilsvarende 
læser vi i avisen om den verserende vold-
giftssag mellem en storentreprenør og 
Region Hovedstaden, der risikerer en 
ekstraregning på helt op omkring 200 mio. 
kr. vedrørende nybygningen af Nordfløjen 
på Rigshospitalet.

For nylig har der i medierne været en 
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I
nspiration til en klumme kan hentes 
mange steder. Til denne kan jeg nævne 
tre: Et gruk af Piet Hein, Tom Jensens 
klumme fra 25/2 i denne avis og et 
initiativ fra Netto.

Lederne, fagorganisation og A-kasse 
for ledere, har indstiftet en pris, der hedder: 
Tag ansvar-prisen. Her hylder man menne-
sker, der tager ansvar for forskellige opgaver 
i samfundet. Det er godt og tiltrængt. 

Hvad angår ledelse, er det bekymrende, at 
en del ledere, især i den offentlige sektor, 
ikke tager ansvar. Det er jo netop en kerne-
opgave som leder at tage ansvar for at skabe 
mulighed for, at medarbejderne kan udføre 
deres arbejde på bedste måde.

Piet Hein skrev et gruk, der lyder: 
»Når du lar’ dit ansvar ligge, tror du vist, 

du har det ikke.«
Vi taler og skriver meget om vores frihed. 

Men vi taler alt for lidt om ansvar. Det bør vi, 
for frihed og ansvar hænger sammen. Tom 
Jensen siger det så fint: 

»Frihed uden ansvar er gold egoisme. Og 
ansvar uden nogen frihed er brutal træl-
dom.«

Jeg spørger: Er vi godt i gang med at 
ødelægge vores ellers så gode samfundsmo-
del, fordi vi er holdt op med selv at tage 
ansvar? Noget tyder desværre på det. 

Der er flere og flere borgere, der forventer, 
at staten tager sig af dem. Af deres sundhed, 

deres økonomi, ja, alt muligt. Er vi ved at 
fremelske en stor gruppe af ansvarsfrie, der 
forventer, at samfundet hjælper med alt? 

Vores velfærdssamfund bygger på, at vi 
klarer os selv, men at der er et sikkerhedsnet 
for de svageste. Mon den gruppe er så stor? 
Det er som forkælede børn, der kræver ind 
uden at yde noget til gengæld. Antallet af 
unge, der ryger, er stigende. Stofmisbrugere  
bliver der flere og flere af, også i de »pæne« 
kvarterer. Det er dybt bekymrende, og det 
virker, som om forældrene har glemt deres 
ansvar.

Der er flere og flere, der bliver skilt, nu 
snart halvdelen af alle indgåede ægteskaber. 
Er vi så egocentrerede, at vi ikke kan finde 
ud af at leve i og tage ansvar for et parfor-
hold?

Vågn op – kræv mindre!
Vi har først og fremmest ansvar for vores 
eget liv og vores nærmestes liv. Men også for 
andre og hele fællesskabet. 

Vores forhandlere på hver sin side af 
bordet skal tage ansvar og nå til enighed til 
landets bedste. De har ansvar for os alle. 
Ingen har glæde af en storkonflikt med 
skadevirkninger  i store dele af samfundet. 
Til dem: Vågn op! Kræv mindre. Find en 
løsning! Tag ansvar for os alle! 

Jeg er forarget over alt det skrald, der 
flyder på gader og langs veje. Kan ledige ikke 

Så tag dog 
ansvar – det 
er omsorg 
for andre 
mennesker
Perspektiv 
 Lise Egholm
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»Man regner jo med, at man som folkevalgt politiker kan blive ordentligt klædt på,«skriver dagens kronikører. Foto: Uffe Weng/Scanpix

redegørelse for forløbet omkring valget af 
Sundhedsplatformen, og journalisterne har 
afdækket en række forhold, som får os 
politikere til at spærre øjnene op. Embeds-
folkene i regionen ændrede udbudsvilkåre-
ne, efter at man havde set priserne fra de tre 
tilbudsgivere. Sundhedsplatformen var det 
dyreste system, og så følte man det nødven-
digt at reducere vægtningen af pris i den 
samlede vurdering. Politikerne fik i sin tid et 
skønmaleri præsenteret, da man skulle tage 
stilling til valg af Sundhedsplatformen, og 
der var ingen informationer om ovenståen-
de eller om negative konsekvenser af valget 
af Sundhedsplatformen. 

Det viser sig nu i den daglige drift, at 

konsekvensen af, at man har sat lægerne til at 
udføre lægesekretærernes arbejde, er, at vi 
ikke kan overholde garantierne for udredning 
og behandling. I den sidste opgørelse ligger 
Region Hovedstaden dårligst i hele landet. Og 
det er altså ikke, fordi vores medarbejdere i 
klinikken er dovne eller ligeglade. Tværti-
mod. Der arbejdes seriøst og meget hårdt på 
at varetage opgaven, men det er umuligt at 
nå det samme som før, når lægen selv skal 
skrive egne journalnotater, selv skal bestille 
blodprøver og diverse undersøgelser, selv 
skal kode diagnoser og procedurer, for,at der 
kan afregnes korrekt, selv skal booke tider til 
ambulant besøg eller operationer og selv skal 
skrive og sende breve til andre sygehuse, 

speciallæger eller praktiserende læger. Alt 
dette blev tidligere varetaget af meget 
kompetente lægesekretærer specialuddan-
net til opgaven. Nu skal lægen gøre det hele 
oven i de normale lægelige arbejdsopgaver, 
som jo også skal varetages. 

Uklar beslutningsproces
Havde man foretaget disse såkaldte arbejds-
gangsanalyser inden beslutningen om at 
igangsætte Sundhedsplatformen, ville man 
have set, at lægesekretærernes opgaver ikke 
kan varetages af lægerne uden en markant 
nedgang i produktionen. 

Vi har øget ventetid på udredning og 
behandling, og vi mister herved et årligt 

tilskud fra staten på 430 mio. kr. Hvis vi ikke 
får vendt denne situation meget hurtigt, 
hænger regionens økonomi slet ikke 
sammen på sigt. En kendt økonomiprofes-
sor udtalte for nylig, at så »vil Region Hoved-
staden gå bankerot.« På trods af alle 
problemerne for brugerne gav embedsmæn-
dene en stor skatteborgerbetalt bonus til 
lederen af indførelsen af Sundhedsplatfor-
men – uden at politikerne var informeret. 

Det har i det hele taget været uklart, hvem 
der reelt besluttede valget af Sundhedsplat-
formen, hvem vægtede konkret de forskel-
lige faktorer, som man lagde til grund for 
anbefalingen af Sundhedsplatformen til 
regionsrådet, og hvad står der egentlig i den 
endelige kontrakt med den amerikanske 
leverandør? Der verserer mange rygter om 
kontraktforhold, som umuliggør, at vi 
forlader Sundhedsplatformen og ser os om 
efter et bedre alternativ, men som politikere 
ved vi det reelt ikke. Vi har aldrig set 
kontrakten. Som politiker kan man forhå-
bentlig få lov til at læse kontrakten, men 
uden juridisk hjælp er det nærmest umuligt 
for en fritidspolitiker uden kontraktjuridisk 
ekspertise at forstå detaljerne. Magten 
koncentreres derfor endnu en gang i den 
centrale administration fremfor hos de 
folkevalgte politikere. 

Man regner jo med, at man som folkevalgt 
politiker kan blive ordentligt klædt på til at 
træffe de nødvendige beslutninger, men 
desværre bliver man tit trukket rundt i 
manegen, hvis man ikke er overordentlig 
påpasselig, og nærmest aggressivt opsøger 
information fra eksterne kilder. Hvis 
politikerne ikke kan stole på, at man får 
sagerne oplyst, inden man skal stemme om 
det i regionsrådssalen, hvor er vi så henne? 

Så behøver man slet ikke et politisk 
system til at styre regionerne. På trods af 
landets største regionale bureaukrati i 
Region Hovedstaden synes rettidig informa-
tion af politikerne at mangle, og vi nærmer 
os et teknokrati i stedet for et demokrati.

Jacob Rosenberg er professor, overlæge, dr.
med. og medlem af regionsrådet i Region 
Hovedstaden (LA), og Niels Høiby er profes-
sor, overlæge, dr.med. og medlem af regions-
rådet i Region Hovedstaden (LA).

samle det op? At smide skrald fra sig er 
mangel på ansvar. 

Min inspiration kom også fra Netto: Pant 
for de returnerede plastikposer. Det er den 
rette vej at gå, når vi tager ansvar for miljøet. 
Hurra! Gid andre vil følge efter.

Jeg har mødt mange af de børn, vi kalder 
mønsterbrydere. Altså børn, hvis opvækst 
har være præget af mange svigt, store 
sociale problemer, misbrug, omsorgssvigt, 
seksuelle overgreb mm. Nogle af dem har 
været indvandrerbørn eller flygtningebørn, 
der har oplevet grusomheder, inden de kom 
her til landet. Mange har oplevet noget, som 
vi faktisk ikke kan forestille os. 

Ansvar er også omsorg for hinanden
Nogle af dem, men naturligvis desværre ikke 
alle, kommer igennem og ud på den anden 
side. Det er fantastisk og opløftende. 

Hvis man spørger, hvordan de dog klarede 
at gennemføre en uddannelse, få sig et 
arbejde, skabe et normalt familieliv og i det 
hele taget en tålelig og tilmed rigtig god 
tilværelse, går det igen og igen: »Jeg måtte 
tage ansvar for mit eget liv. Jeg kunne ikke 
mere bare være så ulykkelig. Jeg måtte selv 
vælge, hvordan mit liv skulle forme sig.« 

Ofte var det en lærer, en pædagog eller en 
anden person, der tog ansvar og fik skabt en 
god kontakt og handlede, så det udsatte 
barn fik hjælp til at komme videre. Derefter 

tog selvansvarligheden over. Det er meget 
imponerende – og tankevækkende.

Ansvar er også omsorg for hinanden. Det 
handler bl.a. om at gribe ind, når vi overvæ-
rer urimeligheder i fællesskabet. Det gælder 
også helt nede i de små ting. Vi har før i tiden 
haft en høj grad af tillid, og den skal vi 
kæmpe for kan fortsætte. Tillid og involve-
ring, altså at vi gerne vil hinanden. 

Forleden oplevede jeg en fin episode hos 
vores lokale bager. Der var fyldt med kunder, 
som ventede på at blive betjent af de to unge 
piger, der var bag disken. En ældre dame 
havde lige fået et nyt kort, hun skulle betale 
med, og det fumlede hun med i lang tid. 
Indtil en anden dame sagde: »Hvad skylder 
du for brødet?« »16 kr.«. »Dem får du af mig,« 
sagde hun, betalte kontant, og så kunne hele 
butikken ånde lettet op og køen forsvinde. 

Eller den dag, hvor det blæste forfærde-
ligt, og jeg kom kørende hen mod rødt lys i 
min bil. Lige da det skiftede til grønt, blæste 
et stort skilt ud på kørebanen lige foran 
bilen. Jeg stod ud for at tage det væk, men to 
unge fyre kom løbende hen for at hjælpe. De 
trak det ind på fortovet og gik tilmed ind i 
butikken, der ejede skiltet for at fortælle om 
problemet. Hvor blev jeg glad. Der er nogle, 
der tager ansvar. Forbilledligt.

Lise Egholm er forfatter og tidligere skolele-
der.

Der er næppe nogen tvivl om, at et 
afgørende middel mod techgiganter- 
ne kan – og bør – blive en seriøs 
opdatering af monopollovgivning i 
de vestlige lande. Hvis sociale net- 
værk og elektronisk søgning er 
naturlige monopoler, må vi måske 
tilbage i redskabsskuffe fra 
AT&T-sagen (monopolsag fra USA, 
red.) I så fald skulle der gennemføres 
offentlig kontrol med for eksempel 
Google og Facebook. Priserne skulle 
kontrolleres og deres berømte 
algoritmer skulle være genstand for 
åben, offentlig debat.
Frederik Stjernfelt i Weekendavisen.

Betragt Google og 
Facebook som monopoler

Stormy Daniels har vendt svaghed til 
styrke: Hun er en »hustler«, der med 
stor ekspertise kører en anden 
hustler gennem vridemaskinen. Hun 
er derfor en reel udfordring for 
Donald Trump snarere end blot en 
forstyrrelse – netop fordi hun 
kommer fra en syndig verden, der er 
lige så smagløs og ringeagtet, som 
den er afholdt i brede kredse.

Anne McElvoy i London Evening Standard.

Det kræver en hustler at 
udfordre en hustler


