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N
år SF og Radikale Venstre har ret, så 
har de altså ret. Det er ikke alminde-
ligt. Men når det engang imellem 
sker, skal der ikke reageres på 
rutinen. Så skal det anerkendes 
med schwung og tydelig stemmefø-

ring.
Det er og bliver – som SF og Radikale 

Venstre siger – for dårligt, at Socialdemokra-
tiet ikke vil fremlægge en økonomisk plan 
for, hvordan der skal rettes op på dusinvis af 
små og store elendigheder, som partiet 
mener, regeringen er ansvarlig for. Et godt 
eksempel er omprioriteringsbidraget inden 
for uddannelsesområdet. Hvert år fra 2016 
frem mod 2021 er uddannelsesinstitutioner 
blevet pålagt at gennemføre deres aktivite-
ter for et beløb, der er to procent lavere end 
året før.

Hvor man i 2015 anvendte 100 kroner, 
skulle man altså i 2016 anvende 98, i 2017 
rationalisere sig videre ned til 96 og så 
fremdeles, indtil man i 2021 vil anvende 88 
kroner hver gang, man i 2015 brugte 100.

Man kan mene, at opgaven er overkom-
melig. Det er et anstændigt synspunkt. Man 
kan også mene, den er meget vanskelig. Det 
er ligeledes en respektabel holdning, der kan 
gives fornuftige argumenter for. Men at gøre 
som Socialdemokratiet, har jeg ikke den 
store respekt for: Himle op over den 
påståede elendighed. Og så – når man siger: 
Hvis det hele er så forfærdeligt, går jeg ud 
fra, at I vil genoprette status quo for året 
2015 – blot svare, at det kan man på ingen 
måde garantere, der vil blive penge til.

Det er simpelthen for let. Lægge stemmen 
i det indignerede toneleje og lave dramatiske 
fagter og til sidst konkludere, at blot man 
tilstås retten til at jamre og beklage sig, kan 
man udmærket leve med tingene, som de er.

Når SF og de 
Radikale har ret,  
så har de altså ret

KLUMME  
Henrik Dahl

Et andet sted, hvor Socialdemokratiets 
holdning må undre, er den såkaldte integra-
tionsydelse. Hvorfor skal den egentlig 
sættes op, når den er en succes?

I dag er det sådan, at seks ud af ti perso-
ner, der tidligere har modtaget ydelsen, 
enten har et job eller er i gang med en 
uddannelse. Det er da om noget et udtryk 
for politik, der virker. 

I Danmark har vi højkonjunktur og 
superlav arbejdsløshed. Derfor skal perso-
ner, der kommer til landet, naturligvis ikke 
parkeres på offentlige ydelser, men forsørge 
sig selv. Men ikke ifølge Socialdemokratiet. 
Deres politik er åbenbart at gøre incitamen-
tet til at tage et job mindre. Samtidig med, at 
man i øvrigt ikke vil gøre noget som helst for 
at give fx en SOSU-assistent flere penge på 
lønkontoen ved at sænke skatten.

Mit ærinde med denne kommentar er ikke 
at kritisere Socialdemokratiet for enkeltele-
menter i partiets politik. Som en af mange 
foreninger i Foreningsdanmark, må man for 
min skyld mene, hvad man har lyst til. 

Men jeg synes – i lighed med SF og 
Radikale Venstre – at det påhviler et stort og 

i egen selv forståelse ansvarligt parti som 
Socialdemokratiet i god tid inden valget at 
udarbejde en grundig og gennemskuelig 
dokumentation for, hvordan det er realistisk 
at komme fra vore dages elendighed frem til 
den ønsketilstand, man går til valg på at 
frembringe.

Hvis Socialdemokratiet efter snart mange 
venlige opfordringer stadig ikke vil sige, 
hvordan der skal blive penge til at rette op på 
de mange problemer, borgerlige regeringer 
siden valget i 2015 efter partiets opfattelse 
har skabt, må konklusionen dog blive ret 
hård. Så går man i virkeligheden til valg på at 
brokke sig uden at gøre noget ved alt det, 
man brokker sig over.

Når et menneske opfører sig sådan, er det 
anstrengende, og man prøver ofte at undgå 
dets selskab i fremtiden. 

Partier, der gør det samme, burde vi ikke 
behandle anderledes.
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S
undhedsplatformen er en af nyere 
tids største skandaler i sundheds-
væsenet. Skeletterne bliver ved at 
vælte ud af skabet i et omfang, der 
er helt uansvarligt over for såvel 
patienter som ansatte.

Senest har DR beskrevet, at en fejl i 
IT-systemet kan have forårsaget fejlmedici-
nering af flere tusinde patienter. Fejlen har 
været skyld i, at der er blevet angivet 
forkerte doser medicin på mærkatet på de 

pilleglas, som patienter har fået på apoteket. 
På trods af, at overlægeforeningen siden maj 
2016 har advaret mod risikoen for fejlmedi-
cinering, er fejlen først opdaget knap 2,5 år 
efter. Der er også eksempler på fejlmedicine-
ring, hvor Sundhedsplatformen har angivet 
doser, som er 10 eller 20 gange højere end 
det anbefalede.

Det er dog ikke blot patientsikkerheden, 
som er i fare. Problemerne med den 2,8 
milliarder kroner dyre Sundhedsplatform 

Sundhedsplatformen  
har skabt en frygtkultur 
blandt personalet
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har også sat personalet i et ubehageligt 
dilemma.

Trusler og isolation
Region Hovedstaden har på overfladen 
dyrket en åbenhedskultur, hvor personalet 
er blevet opfordret til at byde ind med kritik 
og debat. Virkeligheden er dog en helt 
anden. For i realiteten er kritiske medarbej-
dere blevet truet med fyringer og isolation, 
hvis de kritiserer Sundhedsplatformen. Det 
kunne man læse om i Weekendavisen for 
nogle uger siden.

Ved et medlemsmøde om ytringsfrihed og 
åbenhedspolitik, afholdt i april 2017 på 
Herlev Hospital af Lægeforeningen Køben-
havn og DSR Kreds Hovedstaden, kom det 
frem, at flere overlæger har været til 
tjenstlige samtaler med opfordring til at 
dæmpe kritikken af Sundhedsplatformen. 
Udover at få de pågældende overlæger til at 
holde mund har det virket som skræk og 
advarsel til andre medarbejdere, som kunne 
formaste sig til at kritisere Sundhedsplatfor-
men. Vi har ligeledes fået mange henvendel-
ser fra sundhedspersonale, som har fået 
diverse stikpiller fra ledelsen om, at de 
hellere må tie stille, hvis ikke det skal få 
konsekvenser for dem. Disse medarbejdere 
er reelt bange for at miste deres job.

Der er med andre ord skabt en frygtkultur, 
som har til formål at afskrække tillidsfulde 
og bekymrede medarbejdere fra at ytre sig.

Når Sundhedsplatformen bliver kritiseret, 
sker det jo ikke bare for kritikkens egen 
skyld. Det er patienternes helbred, som står 
på spil. Det er patienterne, som personalet 
samvittighedsfuldt forsøger at beskytte. Det 
har de faktisk en pligt til.

Der er også det aspekt, at den enkelte 
ansatte kan holdes retligt ansvarlig, hvis 
patienter udsættes for graverende fejl i 
behandlingen.

Der skal være højt til loftet i det danske 
sundhedssystem. Det nytter ikke, at 
medarbejderne går rundt og holder inde 
med kritik af frygt for at miste deres job. Det 
er ikke et dansk sundhedsvæsen værdigt.

Vi mener i Liberal Alliance, at Danmark 
bør have ét enkelt nationalt fælles system til 
elektronisk patientjournal. Danmark er for 
lille til flere systemer, og et fælles system vil 
gøre det billigere, bedre og give mere 
patientsikkerhed end i dag. Og det fælles 
system skal ikke være Sundhedsplatformen.

May-Britt Kattrup (LA), sundhedsordfører, og 
Jacob Rosenberg (LA), professor på Herlev 
Hospital, medlem af Region Hovedstaden
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