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teo-
logisk 
tanke
”Mennesket 
kan aldrig 
undgå 
lydigheden 
mod Gud. En 
skabning kan 
ikke lade være 
med at adlyde. 
Det eneste 
valg, 
mennesket 
som et frit og 
intelligent 
væsen har, er 
valget mellem 
at ønske 
at adlyde 
eller ikke 
at ønske det.”
SIMONE WEIL 
(1909-1943), 
FRANSK FORFATTER 
OG FILOSOF

AF STEEN SKOVSGAARD
ordet@k.dk

”Det, som er svagt i verden, 
udvalgte Gud.”

1. Korinterbrev 1, 27

JEG HAVDE FOR MANGE ÅR SIDEN 
en handicappet konfi rmand, som var 
spastisk lammet og sad i kørestol. 
Han deltog i den almindelige konfi r-
mandundervisning og kunne ikke ta-
le. Men eft er en måned sagde han al-
ligevel sit første ord. Det var i en time, 
hvor jeg bad konfi rmanderne om at 
nævne et eller fl ere ord, som kunne 
beskrive Gud – og så ville jeg skrive 
dem op på tavlen. 

Der kom eft erhånden til at stå man-
ge store og fl otte ord: Stor, mægtig, 
almægtig, lys, varme, klippe og så vi-
dere. Men så var det, at drengen i kø-
restol begyndte at rokke uroligt på 
sig, som om han ville sige noget. Jeg 
gik ned og spurgte ham, om han også 
havde et ord. Og så kom det højt og 
klart ordet: hjælpeløs. Gud er hjælpe-
løs. 

Jeg var lamslået. Stod bare hjælpe-
løst og kiggede og tænkte, hvor han 
dog havde det fra? Indtil en af piger-
ne sagde: ”Åh, Steen, skriv det da op 
på tavlen! Det er da næsten synd an-
det!”. Og jeg skrev det selvfølgelig op, 
men gik ned til drengen igen og 
spurgte, om han ikke ville prøve at 
fortælle, hvorfor han havde sagt or-
det hjælpeløs. 

Og så fremstammede denne spa-
stisk lammede dreng på 13 år: ”Jesus 
sagde på korset: Min Gud, min Gud, 
hvorfor har du forladt mig.”

Jeg har oft e tænkt på den konfi r-
mand og på det, han sagde. For jeg 
tror, det var Gud selv, som valgte at 
tale direkte igennem ham, som jo 
ellers ikke kunne sige noget. 

Gud ville åbne konfi rmandernes og 
præstens øjne for det svage og mag-
tesløse og fortælle os, at Gud bor i 
magtesløsheden. Gud er nær de hjæl-
peløse. 

Som Paulus skriver i 1. Korinther-
brev kapitel 1, 27 ff : ”Men det, som er 
dårskab i verden, udvalgte Gud for at 
gøre de vise til skamme, og det, som 
er svagt i verden, udvalgte Gud for at 
gøre det stærke til skamme, og det, 
som verden ser ned på, og som ringe-
agtes, det, som ingenting er, udvalgte 
Gud for at gøre det, som er noget, til 
ingenting, for at ingen skal have no-
get at være stolt af.”

Sådan gjorde Gud sig da også hjæl-
peløs og magtesløs i sin søn Jesus 
Kristus for at vise sin magt i magtes-
løsheden og i de svage og magtes-
løse.  J

Steen Skovsgaard er tidligere biskop 
i Lolland-Falsters Stift. 

ordet
Åh, Steen, 
skriv det da 
op på tavlen!

AF JENS OTTO KJÆR HANSEN

FALCK HAR ifølge Kon-
kurrence- og Forbruger-
styrelsen opsøgt udbredt 
negative historier om 
konkurrenten Bios, som 
havde vundet et udbud i 

Region Syd samt fået redningspersona-
le, som allerede havde taget mod job i 
Bios, til at springe fra. Til sidst gik Bios 
konkurs. Falck har besluttet ikke at gå 
imod styrelsens afgørelse, så det er en 
ren tilståelsessag.  

Det involverede kommunikations-
bureau Advice har også tilstået sin brø-
de og tildelt en reprimande til den ene 
medarbejder fra dengang, der stadig ar-
bejder i Advice. 

Palle Smed, højtprofi leret tidligere 3F-
leder, har også til DR erkendt at have op-
trådt uetisk (ved at lyve, kort og godt), 
hvilket med hans egne ord ”er stærkt be-
klageligt”.

Jo, helt bestemt! Det er sørme rigtig 
uheldigt, når man uforvarende snubler 
til at gøre noget, der åbenlyst strider 
mod helt elementær moral. Det må man 
da tage på sig…

Den, der besluttede at fi nansiere en 
smædekampagne, direktøren for Falck i 
de dage, Allan Søgaard Larsen – som 
Falck-medejer med direkte privatøkono-
misk interesse i sagen – har ikke sagt så 
meget, blot trukket sig fra en række be-
styrelsesposter, angiveligt for ikke at be-
laste dem. Det er nok godt set.

Om Allan Søgaard Larsen, senest for-
mand for regeringens ledelseskommissi-
on, så også er ude af det gode selskab, 
må tiden vise. Sikkert ikke.

Region Syd, som fornemmede at noget 
var kørt helt af sporet, sendte et kraft igt 
advarende brev til bestyrelsen om at 

Falck-sagen. Moralsk afsporet adfærd 

AF PETER HUMMELGAARD

SOCIALDEMOKRATIETS 
udspil om en ny ret til tid-
lig pension har vakt me-
gen debat de seneste 
uger. Det er helt fi nt. Det 
viser netop, at der er tyde-

lige forskelle i dansk politik. Samtidig 
får vi nu omsider sat fokus på dem, som 
har knoklet mange år på arbejdsmarke-
det og risikerer at blive nedslidte, før de 
når pensionsalderen. 

Et foreløbigt lavpunkt i debatten når 
vi dog i Kristeligt Dagblad den 8. febru-
ar. Her beskylder en tidligere forsker, Ta-
ge Søndergaard Kristensen, vores for-
slag for at skabe et ”apartheidsystem”. 
Det er trist, at en person, der burde re-
præsentere sagligheden i debatten, for-
falder til at trække apartheidkortet. 

I det hele taget er Tage Søndergaard 
Kristensens udtalelser fyldt med misfor-
ståelser og fordrejninger om, hvad det 
egentlig er, Socialdemokratiet vil. Vores 

forslag handler om at skabe mere lighed 
og retfærdighed i vores pensionssystem. 

I dag skal de grupper, der er kommet 
ud på arbejdsmarkedet i en tidlig alder, 
har haft  de fysisk hårdeste job og har 
udsigt til færrest år på pension, også 
lægge fl est år på arbejdsmarkedet. Det 
mener vi ikke er rimeligt. 

Kristensen kalder det meningsløst at 
beregne retten til at gå på pension på 
baggrund af, hvor mange år man har 
været på arbejdsmarkedet. Men giver 
det mere mening at bede alle danskere 
om at arbejde, til de når en bestemt al-
der? En alder fastsat ud fra et gennem-
snit, der intet siger om det arbejdsliv, 
den enkelte har haft ? Eller hvor lang en 
pensionstilværelse den enkelte har ud-
sigt til? 

Kristensen mener også, at det er ”helt 
skævt at lade debatten om levealder 
indgå i debatten om pension”. Men leve-
alderen er jo allerede i dag gjort til hele 
omdrejningspunktet for vores pensions-
system! Pensionsalderen hæves i frem-

tiden i takt med stigningen i den gen-
nemsnitlige levealder. 

Det er her, vi fi nder problemets kerne. 
Da man i sin tid lavede velfærdsaft alen, 
lovede de blå partier, at der stadig ville 
være eft erløn til dem, der var startet tid-
ligt på arbejdsmarkedet. Det løft e brød 
de i 2011 sammen med Radikale Venstre, 
da de aft alte de facto at afskaff e eft erløn-
nen. Derfor står vi nu med et problem, 
der kræver en løsning. 

I stedet for en ret til tidlig pension, ta-
ler Kristensen om en ”fl eksibel pensi-
onsalder baseret på den enkelte persons 
arbejdsevne”. Men det betyder jo reelt 
bare, at folk skal knokle, til de segner, 
og først må forlade arbejdsmarkedet, 
når kroppen har sagt fra. 

Vi mener, at folk med et langt arbejds-
liv skal have en rettighed til at trække 
sig tidligere tilbage. Uden at skulle igen-
nem endeløse rækker af arbejdsprøv-
ninger. Og gerne mens kroppen stadig er 
i nogenlunde form, så man kan nyde 
årene på pension. 

Lavpunkt i pensionsdebat. Trist, forsker trækker apartheidkortet 
Vi må vist også forstå på Kristensen, 

at problemet med nedslidning nok slet 
ikke er så stort. For folk kan jo bare blive 
omskolet til pedel eller gårdmand, siger 
han. 

Selvfølgelig skal vi gøre alt, hvad vi 
kan, for at give folk mulighed for at hol-
de længere på arbejdsmarkedet. Men 
det er verdensfj ernt at tro, at alle faglær-
te og ufaglærte bare kan omskoles til at 
blive pedeller. Og til syvende og sidst 
handler en mere retfærdig pensions-
alder også om at lade folk slutte et langt 
arbejdsliv på en værdig måde, mens de 
stadig kan hygge sig med konen og lege 
med børnebørnene. 

Alle er velkomne til at have holdnin-
ger til vores udspil. Men at drage race-
adskillelsespolitikken fra apartheid-
styret ind i debatten er useriøst, uvær-
digt og diskvalifi cerende for enhver de-
bat. J 

Peter Hummelgaard er medlem af Folketinget 
for Socialdemokratiet

noget så helt galt ud. Både formanden, 
Peter Schütze, og næstformand i Falck, 
direktør i Lundbeckfonden Lene Skole, 
har erkendt, at de fi k brevet. 

Næstformanden har ifølge Finans 
meldt ud, at havde ”vi som ejer, eller 
havde bestyrelsen vidst, hvad der fore-
gik, var det blevet stoppet”. Men at no-
get så helt galt ud, vidste hun jo netop 
fra regionens brev.

Bestyrelsesformand Peter Schütze har 
udtalt, at den ansvarlige direktør havde 
betrygget ham i, at der skam ikke var no-
get at komme eft er, og det måtte han så 
tro på. 

Men en bestyrelses første og største 
opgave er, med selskabslovens ord, at 
føre tilsyn med direktøren og se eft er, at 
han eller hun ”udøver sit hverv på en 
behørig måde”. 

Er det opfyldt ved at spørge direktøren 
om det passer, at han eller hun har gang 
i noget forkert – og så, når direktøren 
forsikrer, at det har han/hun skam ikke, 
bare sige okay, så er alt vist i orden? 

Både Peter Schütze og næstforman-
den tilhører erhvervslivets elite, og de 
honoreres rundhåndet for at sidde i be-
styrelsen hos Falck, der ifølge revisions-
fi rmaet PWC’s opgørelse bruger over fi re 
millioner kroner om året i honorar til be-
styrelsesmedlemmerne. 

I Finans citeres Peter Schütze for: 
”Når du spørger mig i dag, er det klart, 
at vi skulle have reageret kraft igere.” En 
tilståelse mere. Hvad fører den med sig? 
Formentlig intet. 

Og det er hele pointen med disse ord. 
Godt nok vil Konkurrence- og Forbruger-
styrelsen anmelde sagen til Bagmands-
politiet, men det er usandsynligt, at no-
gen i sidste ende vil blive draget til no-
get som helst ansvar. 

Måske vil det lykkes Bios at komme 

TAK TIL REGERINGEN for et visionært 
forslag til en sundhedsreform så tæt på 
et valg. Vanen tro bliver nye tanker for-
søgt mistænkeliggjort af oppositionen. 
Det fyger med beskyldninger om, at det 
demokratiske ansvar forsvinder, at cen-
tralisering vil fremmedgøre borgerne, og 
at økonomien slet ikke hænger sammen. 
Når man skræller populismen fra, så er 
alle vel enige i, at vi skal styrke det nære 
sundhedsvæsen og ikke genopfi nde hju-
let på fem forskellige måder med det re-
sultat, at borgerne får sundhedsydelser 
med forskellige kvalitetsniveauer af-
hængig af bopæl.

En væsentlig del af reformen handler 
om nærhed. Det centrale spørgsmål her 
er, hvad patienten foretrækker, og hvad 
der vil tjene patienten bedst. Hvad der 
kan håndteres i et lokalt sundhedshus 
skal foregå her så tæt som muligt på pa-
tientens miljø. I et fremtidigt sundheds-
hus samarbejder kommuner, lægeprak-
sis, fysioterapeuter, sygeplejersker med 
fl ere med det lokale akutsygehus under 
en fælles ledelse. 

Vi skal væk fra dogmet om, at opgaven 
i almen praksis skulle være nemmere 
end den, man udøver på det specialise-
rede akutsygehus. Hver enhed har sine 
unikke kompetencer, som skal udnyttes 
bedst muligt ved en fornuft ig arbejdsde-
ling og samarbejde. Hvorfor skal patien-
ten bruge en hel dag på transport til og 
fra et stort sygehus, ventetid i travle am-
bulatorier og så videre, hvis det lige så 
godt (eller bedre) kan håndteres i et 
sundhedshus tæt på patientens bopæl. 
Mange indlæggelser vil kunne undgås, 
ligesom en eff ektiv eft erbehandling og 

genoptræning hurtigere vil bringe bor-
gerne tilbage til den kendte dagligdag. 

Hvis patientens sygdom derimod 
bedst håndteres på et supersygehus, så 
skal behandlingen selvfølgelig foregå 
her. Der vil være mange patienter, hvor 
en del af behandlingen og kontrollerne 
bør foregå på sygehuset og en anden del 
i sundhedshuset hos egen læge. 

Det er derfor helt afgørende, at der bli-
ver en tæt dialog mellem sygehus og al-
men praksis om disse patienter. En så-
dan udfl ytning af en del af kontrollerne 
fra sygehus til almen praksis vil frigøre 
kapacitet på sygehuset. Her bliver det 
helt essentielt, at ressourcerne (penge 
og medarbejdere) følger opgaverne fra 
sygehuse til sundhedshuse. Det er både 
rationelt og patientvenligt.

DET ER TANKEVÆKKENDE, at mange 
argumenter mod sundhedsreformen 
overvejende kommer fra regionspoliti-
kere, som står til at miste deres job. Man 
betoner vigtigheden af at have politisk 
valgte medlemmer af regionsrådene, så 
borgerne nemmere kan komme til orde, 
og et politisk ansvar entydigt kan place-
res. 

Spørger man den almindelige borger, 
om man kender de lokale regionsråds-
politikere, så er der larmende tavshed. 
Valgdeltagelsen til regionrådsvalgene er 
lav, og kun få borgere ved reelt, hvad re-
gionen og dens politikere egentlig laver. 
Så det er vel så som så med nærhedsde-
mokratiet. En nylig undersøgelse viser, 
at et markant fl ertal af danskerne ønsker 
et sundhedsvæsen, som ikke styres af 
politikere, men derimod af eksperter og 

embedsmænd. Undersøgelsen viste tilli-
ge, at man ønsker en centralisering af 
sundhedsvæsenet med samtidig mulig-
hed for at blive behandlet i sit nærområ-
de. Med andre ord er regeringens sund-
hedsreform fi nt i trit med befolkningens 
ønsker.

I de nuværende regionsråd sidder 41 
medlemmer, hvoraf kun formanden er 
fuldtidspolitiker. De andre 40 medlem-
mer deltager nogle timer om måneden i 
udvalgsmøder og møder i regionsrådet, 
og det er nærmest umuligt at sætte sig 
detaljeret og grundigt ind i alle de kom-
plekse sager, når man kun er politiker i 
fritiden. Sundhedsvæsenet er et kom-
plekst område, hvor indsigt fra mange-
årigt engagement er afgørende, med-
mindre man er fuldtidspolitiker. Beslut-
ningerne ender oft e med at blive taget 
på baggrund af strømninger i befolknin-
gen og en fornemmelse af, hvad der kan 
give stemmer til næste valgperiode. 

En fejlagtig og meget kostbar politisk 
beslutning er valget af Sundhedsplatfor-
men i de to østdanske regioner. De øvri-
ge regioner har valgt andre systemer, 
som trods alt snart ensrettes til MidtEPJ 
vest for storebælt. Det politiske fl ertal i 
Østdanmark har på trods af massiv med-
arbejdermodstand og utallige alvorlige 
fejl i systemet stædigt fastholdt beslut-
ningen. 

Sundhedsreformen vil imødegå så-
danne fejlagtige politikerbeslutninger i 
fremtiden ved at etablere en national or-
ganisation – Sundhedsvæsen Danmark 
– med ansvar for at sikre ensartede og 
koordinerede fælles løsninger inden for 
it, indkøb, patientrettigheder og så vide-

re. En af de første opgaver for denne or-
ganisation vil blive at sikre et velfunge-
rende nationalt EPJ system – og det bli-
ver forhåbentlig ikke Sundhedsplatfor-
men. 

Danmark er et lille land, hvor det er 
uøkonomisk at operere med op til fem 
forskellige løsninger på det samme pro-
blem. Derfor er det nødvendigt at place-
re ansvaret for fælles løsninger et sted 
tæt på ministeren og den lovgivende for-
samling i Folketinget. Hvad der derimod 
kræver lokalt tilpassede løsninger skal 
håndteres tæt på borgerne i de nye syge-
husfællesskaber.

EN AF DE HELT STORE udfordringer 
med implementeringen af sundheds-
reformen bliver at sikre, at de tidligere 
regionale administrationer slankes mar-
kant. Administrative årsværk i regioner-
ne er i perioden 2007-2017 vokset med 
30 procent, mens de sundhedsfaglige 
årsværk kun er vokset otte procent. Det 
svarer til en samlet udgift  på cirka fem 
milliarder kroner årligt til administra-
tion. Selvfølgelig skal der være admini-
stration, men den skal reduceres til et 
meget lavere niveau, så mange ressour-
cer her kan konverteres til varme hæn-
der i direkte kontakt med borgerne. 

Det er oplagt, at man ikke kan drive en 
region uden en dygtig administration, 
men som klinisk arbejdende læge er det 
tydeligt, at noget drastisk må gøres. Det 
virker unægteligt, som om der på regi-
onsgården er for mange ansatte, som for 
at udfylde deres tid fi nder på nye ar-
bejdsopgaver, nye projekter og nye mål 
og strategier. 

Man følger Parkinsons lov om den 
voksende embedsstand. Heri indgår te-
sen om, at embedsmænd udfylder deres 
tid og skaber arbejde for hinanden. I det 
kliniske arbejde bliver vi konstant bom-
barderet med nye tiltag under påskud af 
kvalitetsforbedring og eff ektivisering. 
Og resultaterne kommer sjældent, før 
nye initiativer søsættes. Det er et massivt 
spild af ressourcer.

Modstanderne af sundhedsreformen 
argumenterer med, at regionerne under 
et har leveret varen. Produktiviteten er 
øget, ventelisterne er reduceret, en ny 
sygehusstruktur implementeret og di-
verse behandlingspakker er gennem-
ført. Det er også helt korrekt, men det er 
et godt princip ikke at organisere fremti-
dens hære til at vinde fortidens slag.

Fremtiden byder på massive udfor-
dringer. En aldrende befolkning vil øge 
antallet af patienter med kroniske og be-
handlingskrævende sygdomme mar-
kant. Nye teknologier og behandlinger 
bliver dyrere, og behovet for fagligt top-
uddannede medarbejdere overstiger 
produktionen i hvert fald på kortere sigt. 
Svaret er ikke planøkonomiske tiltag 
med tvangsudskrivning af unge læger til 
praksis, allokering af 1000 nye fantasi-
sygeplejersker, som ikke fi ndes i landet 
og bevarelse af tunge bureaukratier i re-
gionerne.

Lad os nu arbejde sammen fagperso-
ner, embedsmænd og politikere om at 
omsætte visionerne i sundhedsreformen 
til konkrete løsninger, som kan frem-
tidssikre vores sundhedsvæsen til gavn 
for fremtidens patienter og medarbejde-
re. J

Det er fornuftigt at nedlægge regionerne
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2 "Når du spørger mig i dag, er det 
klart, at vi skulle have reageret krafti-
gere,” har Falcks bestyrelsesformand, 
Peter Schütze (billedet) udtalt. 
Det giver tidligere rektor ham ret i. 
– Foto: Jens Nørgaard Larsen/
Ritzau Scanpix.

WWTil 
syvende 
og sidst 
handler 
en mere 
retfærdig 
pensions-
alder også 
om at lade 
folk slutte 
et langt 
arbejdsliv på 
en værdig 
måde.

WWDet 
virker 
unægteligt, 
som om der 
på regions-
gården er 
for mange 
ansatte, 
som for at 
udfylde 
deres tid 
fi nder på 
nye arbejds-
opgaver, nye 
projekter og 
nye mål og 
strategier. 

set på 
Twitter
”Spændende. 
Jeg er ifølge 
Venstres 
udenrigs-
ordfører en 
kryster. Det er 
man nemlig, 
når man som 
Afghanistan-
veteran stiller 
sig kritisk 
over for 
krigen i Irak.”
CASPAR STEFANI, 
FOLKETINGS-
KANDIDAT FOR 
DET KONSERVATIVE 
FOLKEPARTI

igennem med en erstatningssag, så 
Falck må til lommerne. Det vil så i 

praksis sige Falcks kunder.
Den, der besluttede og gen-

nemførte smædekampagnen. 
De, der mod betaling hjalp. De, 
der trods tilsynspligt kiggede 
den anden vej, da Falck-direk-
tøren anbefalede dem det, alle 
vil de med en spagfærdig und-

skyldning – ja, knap end det i 
Peter Schützes tilfælde, jævn-

før det citerede – kunne for-
sætte uanfægtet på løn-
ningslisterne og i det go-

de selskab. Sagen er jo 
allerede ved at dø hen.

Så det er en ældgam-
mel fortælling, der 
endnu en gang er gen-
nemspillet. Når mora-
len udebliver, hjælper 

lov og regler lidet.Mo-
ralsk ansvar kan man vel 

knap pådutte de journalister, der gik 
Falcks ærinde uden tanke for eller nær-
mere kontrol af, om det hele nu var, som 
de fi k hvisket af de sammensvorne. Men 
lidt røde øren over det faglige svigt ville 
være på sin plads.  J

Jens Otto Kjær Hansen er tidligere rektor, 
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 


