
Unødigt spild af fagfolks ressourcer 
 
Så længe der ikke er eet it system, hvor hver enkelt pt. er registreret med alle sundhedsdata, vil det 
være et illusionsnummer at tilføre flere penge til sundhedsvæsnet med den påstand, at det vil give 
bedre sundhed. Det vil blot kamuflere og forlænge de "dårligdomme", der grundlæggende er i 
sundhedssystemet, og det vil kunne sammenlignes med at bygge en ekstra etage på et højhus, der 
vakler. 

Det er nødvendigt, at det er muligt for det offentlige at samarbejde med det private til gavn for den 
enkelte pt. Har kendskab til et forløb, hvor en pt. bliver indkaldt til ktr. på et offentligt sygehus, og 
de sidder i over en halv time og taler forbi hinanden, da lægen kun har udgangspunkt i 
oplysningerne på skærmen, som ikke var opdateret med den operation, pt. havde fået udført i det 
private. Her skete der et unødigt spild at fagfolks ressourcer, da det var en helt anden afdeling pt. 
skulle henvises til efterfølgende. 

At der er lovet udredningsgaranti på en måned, er ikke ensbetydende med, at det sker ude i 
virkeligheden, og ligeledes er behandlingsgarantien på 1 måned (2 måneder for mindre alvorlige 
sygdomme, som den nuværende regering fik indført) også under pres.  
Har kendskab til en udredningstid på otte mdr., og at en afdeling, der skulle henvise en pt. til en 
anden afdeling på samme etage på sygehuset, meldte ud, at der var en "skriveventetid" på 2 
måneder. Således blev sygeperioden forlænget til ugunst for pt., men også for personalet, der 
konstant føler sig presset til det yderste. 
Derfor bør de penge, de fleste politikere vil afsættes til sundhedsområdet, gå til et it system, der kan 
befordre, at hver enkelt pt. i hele landet er opdateret med den sidste behandling i både offentligt og 
privat regi.  "Skriveventetid" vil der ikke være noget der hedder, for det meste kan ordnes ved "et 
tryk på en knap". På den måde kan pt. få et hurtigere og bedre sygdomsforløb, de forkert brugte 
ressourcer kan komme andre til gode, og staten vil kunne spare penge på de kortere sygdomsforløb. 
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