
Høringssvar- Sundheds-hykleri, Sundheds-idioti og en usund vrangforestilling? 

  
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmoder om høringssvar af lovforslag til ændring af 
Sundhedsloven senest 24. maj 2013, og der skal anføres følgende: 
 

Indledning 

Minister for Sundhed og Forebyggelse Astrid Krag vil løfte kvaliteten i sundhedsvæsnet og styrke 
indsatsen for danskernes sundhed [[i]]. Ministeren mener, at hun tager ansvar for nødvendige 
ændringer af almen praksis, med et tilbud, som praktiserende læger stort set ikke kan sige nej til 
[[ii]]. Lovforslaget fjerner ifølge Ministeren strukturelle knaster mellem praksis og regionerne, og 
skaber den nødvendige ro, så borgerne ikke bliver berørt [[iii]]. Ministeren ønsker at løfte 
fagligheden for den restgruppe af læger, der undlader at følge den nyeste viden i behandling af 
patienterne. Derfor ønsker Ministeren en ny samarbejdsaftale, for det skylder vi patienterne 
[[iv]].  Samtidig er der udarbejdet et notat, der vil fratage aftaleretten for praktiserende lægers 
organisation [[v]]. 
  
Staten og Regionerne har opsagt overenskomsten med de praktiserende læger og står derfor 
overfor en skilsmisse. Enhver skilsmisse gør ondt, er smertefuld og vil altid ramme uskyldige - i 
dette tilfælde patienterne. Samtidig kan de involverede parter også blive ramt. 
  

Sundheds-hykleri 
Hykleri er at foregive noget, der ikke er sandt. På den ene side ønsker Ministeren en 
samarbejdsaftale med de praktiserende læger, og samtidig har Ministeren med et lovforslag lagt 
op til at diktere rammerne for de praktiserende læger. Endeligt har Ministeren lagt en plan for at 
fratage aftaleretten. Da man ikke både kan aftale samarbejde og lave et diktat efter fratagelse af 
aftaleretten, er det muligt at, at der er tale om hykleri.  
  

Sundheds-idioti 
Kvalitet og forebyggelse i Sundhedsvæsner måles internationalt i middellevetid. For at forebygge 
en gentagelse af fejl kan antallet af klasse 1 fejl opgøres. En klasse 1 fejl findes ved obduktionen, 
hvis patologen fastslår, at patienten havde overlevet med den rette behandling, og der findes 
klasse 1 fejl ved omkring 9 % af obduktionerne [[vi]]. Sundhedsministeren accepterer, at mindre 
end 5 % af patienterne i Danmark bliver obduceret, og således kan 95 % af fejlene i 
sundhedsvæsnet blive begravet [[vii]].  
Ifølge OECD var middellevetiden i 2010 i Danmark 2,2 år ringere end i Sverige. Fra 2005-2010 var 
der vedvarende ringere levetid i Danmark og med en t-test kan sandsynligheden for at dette beror 
på en tilfældighed beregnes. Sandsynligheden er mindre end 1:1.000.000, og det er således helt 
usandsynligt, at den ringere levetid skyldtes tilfældighed.  
Når Ministeren vil løfte kvaliteten i sundhedsvæsnet og styrke indsatsen for danskernes sundhed 
kunne ministeren derfor lære af de svenske resultater. Idioti kommer af græsk: idiṓtis og henviser 
til mangel på professionelle evner. 
  

Usund vrangforestilling 

Ministeren mener, at hun har et tilbud, som de praktiserende læger stort set ikke kan sige nej til, 
og som skaber den nødvendige ro, så borgerne ikke bliver berørte. Ministeren har ikke belæg for 



denne forestilling, da mere end 90 % af de praktiserende læger i alle regioner vil aflevere deres 
ydernummer [[viii]]. Hvis ikke Ministeren kan korrigeres i sin opfattelse, er der tale om en 
vrangforestilling, der vil være usund for patienterne.  
  

Konklusion 

Skilsmissen mellem det offentlige og de praktiserende læger er undervejs, og det vil ramme 
patienterne, da praktiserende læger skal skifte fokus fra patienternes behandling og til 
patienternes betaling.  For at løfte fagligheden for restgruppen af politikere, der år efter år giver 
usandsynligt ringe sundhedsresultater anbefales: 
-studietur til Sverige 
-uændret overenskomst under tænkepausen. 
Det er et tilbud, der ikke kan afslås. 
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