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Der	  skal	  	  noget	  mere	  "fut	  i	  fejemøget"	  i	  sundhedsvæsenet,	  og	  patienten	  skal	  tilbage	  i	  centrum.	  	  Som	  det	  er	  
nu,	  styrer	  systemet,	  og	  borgeren	  bliver	  kastet	  rundt	  mellem	  instanserne	  med	  den	  tid	  det	  tager,	  inden	  der	  
overhovedet	  bliver	  stillet	  en	  diagnose.	  	  

Den	  nye	  diagnosegaranti	  -‐	  som	  blev	  indført	  i	  2013	  -‐	  på	  en	  måned,	  kan	  svært	  overholdes.	  Hvad	  kan	  der	  
gøres?	  Hvor	  det	  er	  muligt,	  bør	  der	  indføres	  skype	  konsultationer,	  som	  i	  oplagte	  tilfælde	  kan	  erstatte	  den	  
fysiske	  konsultation	  og	  dermed	  fremskynde	  processen	  med	  at	  blive	  raskmeldt.	  I	  dagens	  DK	  kan	  det	  
eksempelvis	  ikke	  passe,	  at	  der	  skal	  gå	  en	  uge,	  før	  henvisningen	  kan	  blive	  afsendt,	  og	  at	  patienten	  så	  skal	  
sidde	  halve	  dage	  for	  at	  komme	  igennem	  til	  patientvejlederen,	  når	  der	  måske,	  efter	  flere	  ugers	  forløb,	  er	  
blevet	  fremsendt	  tilbud	  om	  en	  tid	  i	  2017.	  	  

	  Flere	  læger	  har	  rigtig	  gode	  erfaringer	  med	  skype	  konsultationer,	  så	  dem	  bør	  der	  lyttes	  til,	  for	  det	  handler	  
om,	  at	  det	  er	  patientens	  tarv,	  der	  skal	  fokuseres	  på,	  så	  de,	  der	  er	  så	  uheldige	  at	  blive	  syge,	  	  kan	  blive	  raske	  
så	  hurtigt,	  det	  er	  muligt.	  Det	  vil	  være	  godt	  for	  deres	  livskvalitet	  og	  for	  samfundet.	  Så	  behøver	  vi	  ikke	  mere	  
at	  mene,	  at	  	  "der	  skal	  et	  godt	  helbred	  til	  at	  være	  syg"	  med	  al	  den	  ventetid	  og	  heraf	  følgende	  uvished.	  	  

Der	  skal	  fortsat	  være	  konkurrence	  imellem	  det	  private	  og	  det	  offentlige,	  for	  erfaringen	  viser,	  at	  begge	  
parter	  kan	  lære	  af	  hinanden,	  og	  monopoler	  er	  ikke	  af	  det	  gode.	  Under	  alle	  omstændigheder	  skal	  den	  
sygdomsramte	  borger	  føle,	  at	  det	  er	  hans/hendes	  sag,	  der	  bliver	  kæmpet	  for.	  Imødekommenhed,	  impati	  og	  
hjælpsomhed	  koster	  ingen	  penge,	  så	  svaret	  med	  at	  der	  skal	  flere	  ressourcer	  til,	  for	  at	  det	  kan	  blive	  bedre,	  
er	  ikke	  nødvendigvis	  rigtigt.	  Ønsket	  om	  mere	  velfærd	  bør	  efter	  min	  mening	  erstattes	  af	  et	  ønske	  om	  bedre	  
velfærd.	  Det	  handler	  om,	  at	  systemet	  skal	  være	  mindre	  stift	  og	  mere	  fleksibelt,	  så	  alle	  har	  mulighed	  for	  at	  
kæmpe	  sammen	  med	  patienten	  om	  at	  få	  stillet	  en	  diagnose	  så	  hurtigt	  som	  muligt	  og	  at	  patienten	  kan	  blive	  
behandlet	  så	  hurtigt,	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  	  	  

Ærgerligt	  at	  denne	  regering	  har	  flyttet	  ventetidsgarantien	  til	  2	  måneder	  for	  visse	  sygdomme,	  hvor	  den	  
tidligere	  var	  en	  måned.	  Når	  man	  så	  ved,	  hvor	  mange,	  der	  har	  en	  sundhedsforsikring,	  så	  kan	  det	  nok	  ikke	  
undgås,	  at	  afstanden	  mellem	  A-‐holdet	  og	  B-‐	  holdet	  bliver	  endnu	  større.	  	  

Hvad	  så	  med	  patienterne?	  Har	  de	  et	  ansvar?	  Ja,	  de	  har	  et	  stort	  ansvar	  med	  at	  huske	  at	  melde	  afbud	  til	  
aftalte	  tider,	  så	  der	  ikke	  står	  en	  stor	  gruppe	  af	  sundhedspersonalet	  klar	  til	  ingen	  nytte.	  Når	  patienterne	  kan	  
leve	  op	  til	  det	  ansvar,	  	  vil	  der	  kunne	  frigives	  rigtig	  mange	  ressourcer,	  der	  kan	  komme	  andre	  borgere	  	  til	  gavn	  
-‐	  måske	  du	  og	  jeg.	  	  


