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Jeg	  håber	  så	  inderligt,	  at	  de	  manglende	  milliarder	  til	  supersygehusene	  ikke	  vil	  gå	  udover	  investering	  i	  den	  
nytænkning,	  der	  er	  sket	  på	  nogle	  sygehuse,	  herunder	  Silkeborg	  Sygehus,	  der	  har	  tværgående	  afdelinger,	  så	  
patienter	  kan	  få	  foretaget	  tre	  typer	  undersøgelser	  ved	  kun	  et	  besøg	  (eks.	  blodprøver,	  rtg.	  og	  scanning).	  
Afstandene	  vil	  jo	  blive	  større	  til	  disse	  nye	  sygehuse,	  så	  også	  af	  den	  grund	  burde	  det	  være	  et	  must	  med	  
sådanne	  ordninger,	  som	  sparer	  tid	  for	  alle,	  giver	  mulighed	  for	  hurtige	  udredninger	  og	  dermed	  hurtigere	  
behandlinger	  -‐	  til	  gavn	  for	  den	  enkelte	  patient	  og	  for	  samfundet.	  	  

Ligeledes	  burde	  der	  udbygges	  et	  samarbejde	  mellem	  det	  offentlige	  og	  det	  private	  i	  sundhedssektoren.	  Det	  
kræver,	  at	  de	  ideologiske	  tilgange	  bliver	  ændret,	  så	  det	  ikke	  handler	  om	  et	  enten	  eller	  men	  om	  et	  både	  og	  -‐	  
igen	  til	  gavn	  for	  de	  enkelte	  patienter	  og	  for	  samfundet.	  De	  helt	  grundlæggende	  arbejdsgange	  skal	  være	  i	  
orden,	  dvs.	  at	  ressourcerne	  skal	  bruges	  til	  patienternes	  bedste,	  så	  de	  kan	  komme	  hurtigere	  igennem	  med	  at	  
få	  stillet	  en	  diagnose	  og	  efterfølgende	  behandling.	  	  

Jeg	  har	  kendskab	  til	  et	  udredningsforløb,	  der	  tog	  otte	  måneder,	  hvor	  det	  offentlige	  og	  private	  ikke	  
samarbejdede,	  og	  hvor	  henvisninger	  fra	  en	  afdeling	  til	  en	  anden	  på	  sygehuset	  (på	  samme	  etage)	  havde	  en	  
"skrive	  ventetid"	  på	  to	  måneder.	  Den	  afdeling,	  der	  var	  henvist	  til,	  kunne	  efterfølgende	  ikke	  give	  svar	  til	  den	  
henvisende	  afdeling	  før	  om	  tre	  uger,	  fordi	  de	  ikke	  havde	  de	  nødvendige	  speciallæger	  på	  stedet,	  og	  
prøveresultaterne	  derfor	  skulle	  sendes	  ud	  af	  huset,	  hvilket	  jo	  er	  en	  ærlig	  sag.	  Tre	  uger	  efter	  var	  der	  så	  to	  
måneders	  ventetid	  på	  at	  få	  en	  behandlingstid.	  Et	  uskønt	  forløb,	  hvor	  den	  enkelte	  patient	  blev	  gjort	  
magtesløs	  overfor	  systemet,	  og	  hvor	  ressourcerne	  kunne	  være	  blevet	  anvendt	  meget	  bedre	  -‐	  til	  gavn	  for	  
både	  den	  pågældende	  patient,	  andre	  patienter	  og	  samfundet.	  
	  
Det	  er	  ikke	  nok	  fra	  politikernes	  side	  at	  love	  en	  udredningstid	  på	  en	  måned	  og	  behandlingsgaranti	  på	  en/to	  
måneder,	  hvis	  løftet	  ikke	  kan	  holdes	  i	  praksis	  på	  grund	  af	  de	  ovenstående	  barrierer.	  Det	  er	  heller	  ikke	  nok,	  
når	  alle	  politikere	  bedyrer,	  at	  de	  til	  enhver	  tid	  mener,	  det	  skal	  være	  "mennesket	  før	  systemet",	  hvis	  landets	  
dygtige	  læger	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  efterleve	  det	  grundet	  utidssvarende	  og	  ufleksible	  procedurer,	  hvor	  
systemet	  styrer,	  og	  der	  ikke	  rigtigt	  er	  nogle	  ansvarlige,	  mens	  patienterne	  står	  ude	  på	  sidelinjen	  og	  venter.	  
	  
	  


