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En gruppe læger rejste 14/4 i JP
tvivl om Lægemiddelstyrelsens ha-
bilitet, fordi flere af dens ansatte
ejer aktier i lægemiddelindustrien
eller har været ansat der.

Men debattørernes firkantede
syn på habilitet ville faktisk svæk-
ke styrelsen og gøre den til en
mindre effektiv kontrollant af in-
dustrien, hvis tankerne blev reali-
seret.

Det er en styrke, at styrelsen an-
sætter dygtige fagfolk fra industri-
en. Det er nemlig helt afgørende,
at de rette kompetencer er tilstede,
så styrelsen kan matche industri-
ens eksperter.

Tankegangen om berufsverbot
for tidligere industriansatte er uri-
melig og bygger på en forkert og
uunderbygget idé om, at styrelsens
ansatte er i lommen på industrien. 

Man er ikke per definition inha-
bil, fordi man har været ansat i in-
dustrien. Men ligesom alle andre
steder i den offentlige forvaltning
kan man være inhabil i enkelte
spørgsmål af forskellige årsager. Er
man det, træder man naturligvis
ud af en given sag. De eksisterende
love og regler fungerer.

Patienter og samfund har gavn
af en stærk lægemiddelstyrelse.
Derfor skal der ikke lægges hin-
dringer i vejen for at rekruttere de
bedste medarbejdere, og de ansatte
skal ikke mistænkeliggøres på et
misforstået grundlag. 

Rikke Løvig Simonsen
formand for Parmadanmark

Misforstået opfattelse
af inhabilitet

Mon ikke der er mange, der lige-
som mig er ”rasende” over det, der
foregår i Forligsinstitutionen ved-
rørende overenskomstforhandlin-
gerne? Der er pause igen og igen.
Det er tilsyneladende frokostpau-
ser, der er en del af problemerne.
Helt ærligt: De offentligt ansatte
har gode kantiner de fleste steder
og får lækker, varieret kost til fro-
kost hver dag, uanset om spisepau-
sen er skrevet ind i overenskomst-
en eller ej.

Jeg, der er pensionist, har ikke
mange penge at rutte med. Så jeg
får et stykke smørrebrød eller no-
get andet billigt til frokost. Den
danske model, som ”vi” er så stol-
te af, burde afgå ved døden og er-
stattes af noget meget bedre.

Ulla Venderby
pensionist, Frederiksberg

Dansk model lider 
af spiseforstyrrelser

Find alle disse indlæg og
flere til på jp.dk/debat,
og skriv din mening i
kommentarfeltet.
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Der er nok ikke et entydigt svar på
ovennævnte spørgsmål, men en
af de vigtigste problemstillinger
er, at man ikke har foretaget så-
kaldte ”arbejdsgangsanalyser” in-
den beslutningen om at indkøbe
og igangsætte Sundhedsplatfor-
men i Østdanmark. En detaljeret
arbejdsgangsanalyse ville kunne
klarlægge tidsforbruget hos de
forskellige personalegrupper. 

Inden Sundhedsplatformen an-
vendte en speciallæge en vis
mængde tid i ambulatoriet til den
enkelte patient, og dette tidsfor-
brug er nu i Østdanmark markant
forøget efter indførelse af Sund-
hedsplatformen. I gennemsnit gi-
ver en times direkte patientkon-
takt to timers skærmarbejde for
lægen i ambulatoriet. Den væ-
sentligste årsag er, at arbejdsopga-
ver, som tidligere lå hos sekretær-
gruppen, nu ligger hos lægerne.

Det er umuligt at nå det samme
som før, når lægen selv skal skrive
journalnotaterne, selv skal bestille
blodprøver og forskellige under-
søgelser, selv skal kode diagnoser
og procedurer til indberetning til
f.eks. Landspatientregisteret, selv
skal booke tider til ambulante be-
søg eller operationer, selv skal
skrive breve til andre sygehuse
m.v. – alt dette som tidligere blev
varetaget af vores meget kompe-
tente lægesekretærer, som er ud-
dannede til disse arbejdsopgaver. 

Det undrer, at man har ment, at læ-
gegruppen uden problemer kun-
ne absorbere disse arbejdsopga-
ver, uden at det ville koste på pro-
duktionen. Har man da tænkt sig,
at lægerne trillede tommelfingre i
store dele af arbejdstiden? I mine
mange år i systemet har jeg be-
stemt ikke haft den oplevelse, at
lægegruppen har haft tid tilovers. 

I Region Hovedstaden er den
direkte økonomiske konsekvens,
at tilskuddet fra staten på 430
mio. kr. årligt reduceres, da dette
beløb kun udløses, hvis man pro-
ducerer svarende til det forud af-
talte såkaldte DRG-niveau. Det
tab i statstilskud er vel at mærke
hvert eneste år fremover, hvis
man ikke opnår det foruddefine-
rede niveau.

De to regioner kan måske over-
leve et mistet statstilskud i et par
år, men så begynder det at blive
særdeles kritisk. En kendt dansk
professor i sundhedsøkonomi ud-
talte for nylig, at hvis ikke man
dropper Sundhedsplatformen, vil
Region Hovedstaden gå bankerot
inden for en kort årrække, så det
er virkelig alvorlige forhold, det
her drejer sig om. 

Hvis det er umuligt at rette op
på produktionen med Sundheds-
platformen, skal vi hurtigt over-
veje alternative løsninger. Vi må
og skal reagere meget hurtigt, så
produktionen igen kan komme
op på niveau, og så vores medar-
bejdere – og ikke mindst patien-
terne – kan fortsætte deres gang
på sygehusene med bevaret til-
fredshed.

Hvorfor er det gået så galt
med Sundhedsplatformen?
Jacob Rosenberg
professor, overlæge, dr.med.
medlem af regionsrådet i Hovedstaden og
folketingskandidat (LA), Frederiksberg

Jeg krummer tæer, når
folk fra centrum-ven-
strefløjen tager glade og
stolte selfies sammen
med niqabklædte kvin-
der. Jeg ser det som et
ultimativt symbol på
undertrykkelse. 
Karsten Hønge (SF) på Facebook.

Hvis man ikke er demo-
krat, loyal over for 
Danmark og det danske
demokrati, skal man ik-
ke have statsborgerskab.
Det er ikke nok at være
uddannelses-økono-
misk-Integreret. Man
skal også være demo-
kratisk assimileret. 
Naser Khader (K) på Facebook

SET PÅ
DE SOCIALE MEDIER

Der er blevet luftet tanker om, at
Grønland på sigt kan arbejde mod
at blive selvstændigt. Dermed bry-
des et historisk tæt bånd, der har
hersket mellem folkene på Grøn-
land, på Færøerne og i Danmark.
Samtidig vil et sikkerhedspolitisk
samarbejde omkring suveræni-
tetshåndhævelsen i det arktiske
område, som alle parter nyder
gavn af, blive bragt til ende.

På den ene side nyder Grønland
og Færøerne med deres knappe
ressourcer godt af et dansk forsvar,
der kan håndhæve suveræniteten
i de enorme arktiske områder. Og i
modsætning til stormagter som
USA, der ved selvstændighed kan
forestilles at bidrage til dette, er de
arktiske områder et absolut cen-
trum i sikkerhedspolitikken, hvor-
for områderne ikke overses.

På den anden side gør de enor-
me områder, der bliver stadig me-
re isfrie, at Danmark internatio-
nalt ikke er en småstat, men en re-
gional stormagt, der som det ene-
ste land, ud over Rusland, gør
krav på Nordpolen og derved har
en stor del af kontrollen med en
af fremtidens store handelsruter.

Heldigvis forstår store dele af
den danske befolkning også vig-

tigheden af rigsfællesskabet. Men
vi kan altså ikke forvente, at de
grønlændere og færinger, der øn-
sker selvstændighed fra Danmark,
pludselig skifter mening. Historisk
set har områderne været glemt, og
mange danskere har set ned på 
befolkningerne.

Som en naturlig modreaktion
mod denne spot og en elendig-
hed, der på Grønland kommer til
udtryk igennem en af verdens hø-
jeste selvmordsrater, er der opstået
en modvilje mod Danmark og det
danske. Så hvis vi vil bevare vores
skønne rigsfællesskab, må vi na-
turligvis arbejde med den modvil-
je.

Hvis man ønsker, at andre skal
handle på en bestemt måde, eller i
dette tænke på en bestemt måde,
er det bydende nødvendigt at give
dem en motivation. Det kender
jeg fra min dagligdag, hvor vi

konstant holder fokus på, at ele-
ver skal motiveres, førend de kan
lære noget. Man kan ikke forven-
te, at folk tager idéer til sig helt
ubegrundet.

Det gør sig selvfølgelig også gæl-
dende, når vi vil bevare rigsfælles-
skabet, og her har de danske parti-
er og regeringer været for ringe til
at fremlægge og iværksætte tiltag,
der gør fællesskabet attraktivt for
alle parter. 

Men det kan vi med en række
initiativer gøre noget ved. Vi skal
gøre det mere attraktivt for såvel
veluddannede grønlændere, fæ-
ringer og danskere at bosætte sig i
atlantiske områder for på den må-
de at styrke disse og øge integra-
tionen imellem de tre folk. Det
kan gøres med skattelettelser og
andre økonomiske fordele.

Derudover skal vi øge fokus på alle
delene af rigsfællesskabets histo-
rie, kultur og natur i folkeskoler-
ne, sådan at danske børn og unge
får en forståelse for, at Danmark er
mere end Jylland og øerne, mens
grønlandske og færøske børn i hø-
jere grad ser, hvad Danmark har at
byde på.

For at gøre dette kunne staten
passende yde støtte til ekskursio-
ner mellem de tre nationer i vores
land, så stadig flere elever får mu-
lighed for at se alle afkroge af lan-
det, hvilket sandsynligvis også
danner eleverne noget mere end
rejser til Berlin eller Bornholm.

Grønland skal da have grunde
til at blive i rigsfællesskabet

ANDREAS AMDISEN
sergentelev i hæren
medlem af KU
Horsens

De danske partier og 
regeringer har været for
ringe til at fremlægge og
iværksætte tiltag, der gør
fællesskabet attraktivt
for alle parter. 

KORT SAGT

Lad os slå fast, at der selvfølgelig er
unge, der har brug for psykolog-
hjælp. Størstedelen lider dog af en
sindstilstand, der kan hjælpes gen-
nem gode relationer og menings-
fulde oplevelser. Mange unge ople-
ver en ensomhed, hvor dagene bli-
ver brugt foran skærmen isoleret
fra sociale relationer. Hvilke nega-
tive effekter, det medfører, er be-
skrevet i utallige rapporter og avis-
artikler. Løsningen lyder ofte, at
det psykiske område skal have lige
så mange penge som det somati-
ske. 

Jeg tror, at der er andre løsnin-
ger. I stedet for at isolere sig skal
unge have udsyn. Gennem kunst-
oplevelser, fællesmiddage, politi-
ske debatter og andre kulturople-
velser vil de få mening i deres til-
værelse. Hvis de kan skabe net-
værk, som de kan dele oplevelser
med, ”glemmer” de tristheden.
Hvis unge bliver klædt på til at op-
søge andre og tør bryde ud af deres
lukkethed, bliver behovet for pro-
fessionel hjælp minimeret. 

Anders Lange
cand.pæd.soc., talentchef, Frederiksberg 

Unge skal have oplevelser, ikke psykologer

Mens omskæring inden for islam
er en kulturel tradition, som ikke
er et absolut koranunderbygget
krav, forholder det sig fuldstændig
anderledes med omskæringskravet
i jødedommen. 

Enhver, der har læst 1. Mosebog,
kap. 17, kan se, at man har med et
absolut og uomgængeligt krav at
gøre. Gud lover her, at Abraham
vil blive stamfar til et stort folk, og
at han vil give dem Kanaans land,
(som anses for at være identisk
med Israel) i eje til evig tid og være
deres gud. 

Modydelsen i denne pagt, er
kort og godt, at alle af hankøn skal
være omskåret – nyfødte drenge
efter otte dage i generation efter
generation. Det er selve pagten.

Der kræves intet andet, og det er
udtrykt så klart og utvetydigt, at
ingen omfortolkning eller redefi-
nering er mulig.

Det betyder kort og godt: Ingen
omskæring, ingen jødedom, og
Gud vil så naturligvis heller ikke
overholde sin del af pagten med
de følger, det kan få. 

Sådan må troende jøder se på
det, og det kan ikkereligiøse dan-
skere smile af og vælge at se bort
fra og fokusere på barnets tarv, så-
dan som vi gør det. Men proble-
matikken har langt større række-
vidde end den ene ting – desværre
må man sige – for ellers havde det
været let.

Steen Ørsted
pens. folkeskolelærer, Kerteminde

Ikke kun en forhud, men en pagt med Gud


