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MISUNDELIGE BORGMESTRE
Vagn Majland, Svendebjergvej
37, Hvidovre:
7.1. kunne borgmester Helle
Adelborg i Hvidovre med en il-
lustrativ brochure i hånden
præsentere et fantastisk op-
læg til sikring af plads til
fremtidens arbejdspladser i
hovedstadsområdet. 

Kort efter var fl��ere borgme-
stre uden for hovedstadsom-
rådet ude med kritik af pro-
jektet. De mener, at der fi��ndes
andre områder på Sjælland,
som fuldt ud kan leve op til
Hvidovres visionære plan. Fair
nok, men hvorfor bliver der så
ikke fokuseret på netop disse
områder? 

Måske fordi borgmestrene
her hellere vil kritisere andre
end udarbejde egne visionære
planer?

Er der hold i borgmestrenes
visioner, skal de da bare læg-
ges frem for offentligheden.

FAKTARESISTENS 
Henrik Jørgensen, Buen 35,
Rønne:
Skal det nu være et krav for at
være sundhedsordfører, at
man er faktaresistent? 

Jeg tænker her på DF’s Lise-
lotte Brixt som stædig fortaler
for, at prisen på cigaretter ik-
ke har noget at gøre med for-
bruget – hun er i øvrigt selv ry-
ger. Lidt den samme holdning
har LA, som ideologisk fast-
holder, at man da i frihedens
hellige navn har ret til at ryge
sig i hegnet, som man selv vil.
Vi har desværre de faktaresi-
stente politikere, som vi selv
fortjener. Suk.

ROLLEMODEL MED SMØGER
Lars Henrik Lundsgaard, Go-
thersgade 42, København:
I sit indlæg om unge og ryg-
ning 8.1. remsede Lægefore-
ningens formand, Andreas
Rudkjøbing, familie, venner,
arbejdskolleger og reklamer
op som faktorer, der påvirker
personers tilvalg af rygning.
Han glemte at nævne rolle-
modeller som for eksempel
kulturpersonligheder. Af en
eller anden grund ønsker
mange af disse, der er rygere,
tilsyneladende at lade sig foto-
grafere, mens de ryger. Politi-
kens fotografer kunne i prin-
cippet lade være med at følge
dette ønske.

KAN I IKKE SE DET?
Paul Michael Kjærgaard,
Mjangvej 40, Sydals:
Ingen i sundhedsvæsnet ople-
ver at blive inddraget, hvilket

ministeren ikke kan genken-
de. Mangel på håndværkere
skal løses ved, at folkeskolerne
tvinger elever til at tage Hånd-
værk og Design – uden at ind-
drage elever, forældre eller an-
satte. Folkeskolereformen
skal reformeres – igen uden
inddragelse af ansatte, foræl-
dre eller elever.

Folketinget og regeringen
trænger til en demokratire-
form. Det værste er, at de ikke
selv kan se det.

BRUG VIRTUELLE MØDER
Lotte Juul Nielsen, Kompagni-
stræde 37, København:
Christian Jensen skriver pris-
værdigt 6.1., at også I på redak-
tionen på Politiken vil tage
konkrete klimatiltag ved ek-
sempelvis at droppe inden-
rigsfl��yvning. Respekt for det.

I er sikkert også opmærk-
somme på, hvor mange rejser
til møder i udlandet der nemt
kan erstattes af ’virtuelle mø-
der’ gennem eksempelvis Sky-
pe.

Ideen er hermed givet vide-
re til alle virksomheder. Kli-
maet vil kunne spares for
enorme mængder CO2. 

SKAMMENS Ø
Nis Bank-Mikkelsen, Steen-
strups Allé 17, Frederiksberg:
Den i kongeriget mest presse-
omtalte ø gør os til grin både
nationalt og internationalt.
Og det er en meget alvorlig
sag.

En lille ø eller rettere ’en
holm’ på 21 hektar. Politiover-
våget 24-7 både fra øen og fra
land. 179 mere eller mindre
tålte personer, som dels er ag-
gressive, indladende, uden
empati, fremmedfjendske,
børnefjendske, utilpassede
unge uden uddannelse og
livserfaring, stålsatte blåøjede
fanatikere, religiøse funda-
mentalister, selvovervurde-
rende, naive, uden for pæda-
gogisk rækkevidde og meget
mere. Sagt på en anden måde,
de er, som folk er fl��est.

Man fornemmer klart, hvor-
dan økulleren gør dem funk-
tionsuduelige, når de dagligt
skal samles på øen. 

Men de må også forlade
øen, selvfølgelig under politi-
bevogtning. Til dagligdags ud-
gifter får de lidt under 2.000
kr. om dagen. Det er bekoste-
ligt for samfundet, men i et
demokrati skal og bør vi have
råd til det, selv om vi af og til
ønsker dem hen, hvor peberet
gror. De er beskyttet af grund-
loven og er på tålt ophold,

indtil de lovligt kan hjemsen-
des.

Kære medborgere, det ser
ud til, at vi om ca. 6 måneder
kan hjemsende de fl��este eller
bare de værste af dem, hvis vi
udviser almindelig anstæn-
dighed og tænker os godt om.
»Det burde ikke være så
svært«, som vores dronning si-
ger.

Jeg glemte at skrive navnet
på øen, som altså er en holm,
og let kan forveksles med an-
dre holme i kongeriget. Nav-
net er Slotsholmen.

ORD TIL EN MORDER
Sofi��a Lauritsen, Amsterdamvej
23, København:
Dagbladet Information har
skabt et mindre ramaskrig, ef-
ter at de forleden gav spalte-
plads til Jan Andersen, som i
1993 dræbte sin datter. I kro-
nikken efterspørger han, at vi
alle prøver at forstå, hvordan
et menneske kan drives til at
dræbe sit barn. 

Diverse politikere og me-
ningsdannere mener ikke, at
man skal give ordet til en
morder. Men hvordan skal vi
som samfund kunne forhin-
dre og forebygge drab, hvis vi
afviser at lytte til årsagen?
Hvordan kan vi løse et pro-
blem, hvis ophav vi nægter at
forstå?

SJÆLSMARK
Lis Holm Olesen, Rakelsvej 2,
Hellerup:
Min familie – forældre plus fi��-
re børn – gik i opløsning i 1938.
Vi børn blev ’tvangsfjernet’.
Jeg var 4 år og husker næsten
ingenting før mit 2.-3. skoleår.
Det var noget, der var alt for
stort til at kunne rummes.

At tvangsfjerne børn fra
Sjælsmark, skære bånd og fø-
lelser til forældrene over, er
mere end grusomt. Derfor
skal vi tilbyde dem en menne-
skelig hverdag sammen med
familien.

TAK TIL GRENOV
Lise Friborg Ravn, Sættedam-
men 23, Hillerød:
Stig Grenov fra Kristendemo-
kraterne skrev et debatindlæg
8.1., der indeholder det hele
om forholdene på Sjælsmark:
– Uegnet for børn
– Nedbrydende 
– Ydmygende 
– Psykiske lidelser 
– Systemtyranni 
– Slukker livsgnisten 

Kan vi være bekendt at leve
med, at børn i Danmark bliver
frataget et rimeligt barneliv? 

Læserne Mener Dagens
citat

Amazon har en
langt mere 
indgribende 
påvirkning på 
mange fl��ere ting,
end vi aner. 
Det er en 
virksomhed, verden
ikke har set mage til
før, og deres 
uhyggelige 
størrelse gør, at de
kan forandre
landskabet i de 
lande, de indtager.
Det kan både blive
ødelæggende for
mange af de mindre
butikker og 
onlineforretninger,
men det kan altså
også ændre hele
den måde, vi
handler på i dag
Niels Ralund, 
adm. direktør i 
Foreningen for
Dansk 
Internethandel.
Dr.dk

TIRSDAG 8. januar fi��k jeg hovedrollen i
avisens leder ’Børn som gidsler’ omkring
de afviste asylansøgere på Sjælsmark. Jeg
blev lidt trist, da jeg læste den. Først for-
drejer avisen mine holdninger. Derefter
står der, at de påståede holdninger er
skammelige, absurde, inhumane og af-
stumpede. Tak for kaffe. 

Lad mig blot slå fast: Socialdemokrati-
et foreslår ikke at tvangsfjerne børn i ud-
rejsecentret. Det har jeg aldrig sagt. Vores
holdning er, at myndighederne må styr-
ke opmærksomheden på børnene. Vi be-
tragter Ombudsmandens seneste rede-
gørelse som en løftet pegefi��nger til både
regering og Folketing. Det har jeg genta-
get igen og igen. Også i Politikens spalter.

Flere gange endda. Der er derfor intet
grundlag for at påstå det modsatte. Side-
løbende med dette fører kommunen
selvfølgelig tilsyn. Ligesom der foretages
underberetninger. 

På den baggrund bliver der igangsat
støttende foranstaltninger efter den soci-
allovgivning, vi har i Danmark. Det kan
være afl��astning, frivillig anbringelse eller
i sidste ende tvangsanbringelse. Ikke for
at straffe forældrene. Men for at hjælpe
børnene. Anderledes kan det ikke være.
Sådan er lovgivningen i Danmark. Den
gælder også på Sjælsmark.

Det virkelig interessante i Politikens le-
der handler dog slet ikke om Socialdemo-
kratiet. Det handler om avisens egen
holdning. Løsningen på udfordringerne
er ifølge lederen, at vilkårene på udrejse-
centret skal være bedre. Det overrasker
mig virkelig positivt at læse dette. 

Avisen skriver nemlig ikke, at familier-
ne skal ud af centret og have en tilværelse
i Danmark, sådan som Alternativet og an-

dre partier foreslår. Jeg må indrømme, at
jeg også troede, at det var avisens politik.
Det glæder mig derfor, hvis Politiken og
Socialdemokratiet er enige i dette ømtå-
lelige spørgsmål. Hvis det altså er avisens
holdning, at man ikke skal kunne modar-
bejde sig til en tilværelse i Danmark, når
man har fået afslag på asyl. 

Men så forventer jeg også, at avisen kan
svare på, hvad der skal være løsningen,
hvis nogle børn trods forbedringer på
centret alligevel mistrives.

Det er et let standpunkt at støtte tilsyn,
underretninger, afl��astning og frivillig an-
bringelse. 

Men hvad med de sjældne tilfælde,
hvor forældrene på Sjælsmark ikke evner
at tage vare på deres barn: Støtter avisen
så tvangsfjernelse, ligesom jeg gør? Det
må jo være den naturlige konsekvens af
lederen. E

llers er det bare en gratis omgang at til-
sværte mig på forsiden uden at tage kon-
sekvensen af egne holdninger.

Sjælsmark

MATTIAS TESFAYE, 
UDLÆNDINGEORDFØRER (S)

Politiken fordrejer mine
holdninger om Sjælsmark

fælles for drenge og piger. Det, som de til-
synsførende henviser til, er, at eleverne i
udskolingen mest sidder drenge ved
drenge og piger ved piger.

Det skyldes, at eleverne her (modsat i
indskolingen) selv får lov til at bestemme
– netop for at eleverne kan lære ’medbe-
stemmelse og demokrati’. Eleverne sid-
der med andre ord på samme måde som
i alle andre grundskoler landet over. Ind-
imellem sidder drenge også ved piger, for
som en 7.-klasse-elev sagde til Radio24syv,
»så kan jeg bedst lide at sidde ved piger«.

Det er også forkert, at skolen bruger
censurerede lærebøger, som ligeledes
trak overskrifter i B.T., og her er det særlig
ærgerligt, at det bygger på misvisende
oplysninger i UVM’s foreløbige rapport.
Den glemmer at fortælle, at de overstre-
gede bøger blev fundet på depotet, fordi
de var blevet kasseret. Samt at de bogsæt,
som var ude i klasserne, var helt intakte. 

Så har Lykkeskolen udøvet »censur« i
denne sag, var det ved at fjerne de over-
stregede bøger fra elevernes bogsæt. Man
kan i øvrigt se på omslagene, at bøgerne
sidste gang blev brugt i 2011!

En detalje i denne afdeling, som virke-
lig tager prisen, er antydninger af, at Lyk-
keskolen ikke forstår, at man skal kunne
dansk for at være der – en skole, som i
over 20 år som princip har haft ’danske
lærere i danske fag’. Når jeg nævner det
her, er det for at illustrere UVM’s lidt ejen-
dommelige måde at agere på.

For det er nemlig rigtigt, at skolen har
haft én underviser i arabisk, som i ud-
gangspunktet ikke beherskede dansk.
Det var en fl��ygtning, som var ved at lære
det, og det blev UVM informeret detalje-
ret om i november 2017. Hvis det var en så

alvorlig lovover-
trædelse, at det
kan medvirke til
skolelukning, bur-
de de vel have stop-
pet ulovligheden
på daværende tids-
punkt?

Men UVM for-
holdt sig passivt og
lod det indgå i den
endelige ’anklage’ i
juni 2018 – efter at
vikaren havde be-
stået danskprøven
i april. Pudsigt nok
indsniger der sig i

afgørelsen også et »fl��ydende« foran
dansk. Det er der ikke belæg for i loven.

SOM TIDLIGERE nævnt var UVM kun »i
tvivl om« Lykkeskolens leven op til krave-
ne om »demokrati og frihed«, som var til-
synets hovedfokus. At det blev til »alvorli-
ge overtrædelser af friskolelovens reg-
ler«, begrundes med en »omfattende og
bevidst nedprioritering af hele den prak-
tisk/musiske fagblok« mht. »indhold, fa-
ciliteter, lærerkræfter og timetal«.

Her er der det lille aber dabei, at sko-
lens prioritering på dette område blev af-
talt med UVM efter et tematisk tilsyn i
2010. Det betyder dog ikke, at skolen har
været afvisende over for yderligere krav.
Men de skal så være konkrete, og skolen
har selv i et senere svar foreslået konkrete
ændringer.

Disse har UVM imidlertid pure afvist
med et »det har I ikke råd til« – bl.a. med
henvisning til bødekravet på 10 mio. kr.
Her blev cirklen sluttet!

Men derudover kan man også sætte
spørgsmålstegn ved, om eventuelle svag-
heder i ’praktisk-musiske fag’ kan være så
belastende, at de kan afgøre en skoleluk-
ning? Derfor vil jeg godt gå lidt mere de-
taljeret ind i netop dette aspekt. 

For det er givetvis rigtigt, at Lykkesko-
len uden idrætshal, et tiptop skolekøk-
ken eller en uddannet musiklærer ikke
kan leve op til niveauet i folke- eller fri-
skoler, som har musik eller idræt som lin-
je. Men sådan er det også for en lang ræk-
ke andre (mindre) friskoler, som ikke luk-
kes af den grund.

For det er jo ikke sådan, at friskoler ’ef-
ter en lineal’ skal leve op til et gennem-
snit i folkeskolen. Kravet er kun, at man
skal ’stå mål med’, som kan være svært at
afgøre i fag, hvor der ikke gives karakte-
rer. Så meget mere påfaldende er det, at
UVM ikke har interesseret for faget idræt,
hvor der faktisk gives karakterer. Her fi��k
Lykkeskolens elever to gange (inkl. be-
skikket censur) hhv. 6,1 og 7,0 (svarer til
godt 8 og 8,5 efter den gamle skala). Altså
ingen problemer med at ’stå mål med’!

UVM KUNNE i sit tilsyn også have interes-
seret sig for, hvordan Lykkeskolens elever
generelt klarer sig. F.eks. at skolen ligger
tredjebedst af alle skoler i Aarhus mht.
gymnasieparathed og lavest af samtlige,
når det gælder efterfølgende frafald. Men
den slags hjælper ikke, »hvis eleverne
mangler dannelse«, kunne man forstå på
en Aarhus-rådmand. 

Det skete i en lidt beslægtet debat, hvor
han forsvarede »nedrivninger« i Aarhus
Vest. Jeg har før hørt, at det skulle gavne
uddannelserne, men den med ’dannelse’
var godt nok ny. 

Man kunne her
spørge, om det ik-
ke tæller med, at
talrige rollemodel-
ler er udgået fra
Lykkeskolen? Eller
at vi i fl��ere år har
haft elever i unge-
byrådet, og ja – at
den nyvalgte unge-
borgmester også
er en tidligere Lyk-

keskole-elev? Men det er måske ikke ’kul-
turelt eller dannelsesagtigt nok’ – og ting,
som det er svært at måle. 

Men fi��re elever fra Lykkeskolen har del-
taget i ’X Factor’ – et pænt tal for en skole
med under 200 elever. Ikke mindst når
det suppleres med én elev i ’Talent’ før ’X
Factor’-tiden – samt én i ’Den store bage-
dyst’, bare for at få det kulinariske med. I
den afdeling vil jeg for en ordens skyld
tilføje en eminent kok, som blev verdens-
mester i hotdogs i 2016 og i 2018 fi��k pri-
sen for byens bedste takeaway.

De nævnte eksempler er naturligvis
elevernes egen fortjeneste, for skolen har
aldrig haft et program i denne retning.
Men omvendt er det et vidnesbyrd om, at
Ahmed Akkaris fortælling i sin bog ’Min
afsked med islamismen’ om en »musik-,
billed- og danskhedsforskrækket« Lykke-
skole er det pureste opspind. For de
nævnte eksempler skyldes ikke nogen,
som er ’sprunget ud’ i et oprør mod sko-
lens kultur – men noget, som vi alle har
været stolte af.

NÅR DET ER relevant at nævne, skyldes
det en fornemmelse af, at Akkaris bog re-
elt har fungeret som en slags drejebog

for UVM’s kritik. Langt ned i detaljen sø-
ger man at spinne videre på nogle helt
usandsynlige detaljer derfra. 

F.eks. passer hans påstand om, at sko-
len skulle have to bogsæt, som man byt-
tede, når der var tilsyn, som fod i hose til
UVM’s ’mistanker’. Men det er noget
vrøvl, som kun kan lyde tilforladeligt,
hvis man aldrig har set en skole indefra –
eller ikke gør sig den umage at tænke sig
om. Alle andre vil jo vide, at det er tæt på
en fysisk umulighed hu-hej at ombytte
seks klassesæt ved et uanmeldt tilsyn. Og
det bliver ikke mere interessant af, at
UVM kun fandt et lille antal kasserede bø-
ger på depotet – langt under et klassesæt.

Når denne Akkari-snak alligevel har
spillet en rolle, skyldes det ikke dens do-
kumentationskraft, som er ikkeeksiste-
rende. Men mere at den har dannet bag-
tæppe a la ’det er nok løgn det meste –
men der kan jo alligevel være noget om
snakken’. Min fornemmelse af, at sådan-
ne fordomme spiller en rolle i elitens op-
fattelse af Lykkeskolen, bygger på fl��ere
oplevelser – jeg vil her nøjes med at udfol-
de det om ’dannelsen’.

For i min gennemgang glemte jeg at
nævne Kulturkælderen i Bispehaven og
kunstnerkollektivet Andromeda i Gelle-
rup, som også drives af tidligere Lykke-
skole-elever. Sidstnævnte viser ’smalle
fi��lm’ i Vest for Paradis (en pendant til
midtbyens Øst for Paradis), som jeg hav-
de fornøjelsen af at besøge kort før jul. 

Her så vi kvalitetsfi��lm som ’Find Fix Fi-
nish’ (kortfi��lm om droneangreb) og ’A
Girl Walks Home Alone at Night’ (en sub-
til/smuk/allegorisk fi��lm mod undertryk-
kelsen i Iran). Personligt blev jeg her
proppet med langt mere ’dannelse’, end

10 timers byrådsdebat om parallelsam-
fund kunne give, hvis bedste bud på øget
’dannelse’ er nedrivning af boliger – eller
10 gange 10 sider med UVM-rapporter,
hvis bedste bud er uddeling af kæmpebø-
der, som afl��iver velfungerende skolemil-
jøer. Måske er problemet, at vi mener no-
get helt forskelligt med ’dannelse’? Eller
’civilisation’ for så vidt, som en berømt
inder en gang fi��k det antydet? 

Men det er nu ikke disse betragtninger,
Ombudsmanden primært skal tage stil-
ling til. Kan vi bare få nogle klare vurde-
ringer af retsforholdene, er meget vun-
det – så vi ikke skal vente i det uendelige
på, om Danmark fortsat er en retsstat
med lighed for loven.

DER ER mange detaljer i denne sag, som
ikke kan rummes i en kronik. Vil man se
Lykkeskolens svar på UVM’s kritik i sin
helhed, er den som noter lagt ud på Lyk-
keskolens facebookside. Her fi��nder man
også Lykkeskolens klage til Ombudsman-
den og klagen fra FSL og Iqra.

Vedrørende Akkaris bog blev Lykkesko-
len aldrig spurgt under redigeringen af
hans mange anklager. Forlaget sendte et
udkast kort før udgivelsen, som vi med
kort varsel skulle svare på. Vi gendrev en
lang række dokumenterbart usande op-
lysninger, som dog ikke fi��k forlaget til at
ændre i manuskriptet – kun i noteform
blev skolens afvisning af kritikken delvist
gengivet. Skolens fuldstændige svar er
også lagt på facebooksiden i en note. 

Det er her relevant, at Akkari ikke har
været på Lykkeskolen siden 2001, hvor
han som vikar måtte forlade den. Og at
hans kritik af skolen dengang gik på, at
den efter hans opfattelse var »for dansk«. 

Drop de falske fortællinger om Lykkeskolen 

Det er rigtigt, at
skolen har haft
én underviser i
arabisk, som i
udgangs-
punktet ikke be-
herskede dansk.
Det var en 
fl��ygtning, som
var ved at lære
det

Det er ikke 
sådan, at 
friskoler ’efter
en lineal’ skal
leve op til et 
gennemsnit i
folkeskolen

BLIVER VI syge, har vi behandlingsgaran-
ti, men der er ingen garanti for omsorg
undervejs. Fokus er således blevet skævt.
På vej mod en ny organisering og priori-
tering af sundhedsområdet bør der foku-
seres på omsorg.

Ser vi 100 år tilbage, var der barske for-
hold for syge danskere. Blev du syg, var
der ofte kun døden at vente på. Til gen-
gæld stod vi vagt om det helt grundlæg-
gende princip, at du ikke skulle dø alene.
Situationen er helt modsat i dag. I dag er
du garanteret behandling, men kan ende
med at dø alene. 

Personligt drømmer jeg mig ikke 100
år tilbage og er taknemlig for det danske
sundhedsvæsen, som jeg med glæde be-
taler skat til. Men der er grund til at æn-
dre fokus og forny vores blik for de svært
syge. Det handler ikke altid om at be-
handle noget mere, men om at være no-
get mere i den tid, der er. At være til stede
i den sidste tid.

I dag er vi opsat på hurtig udrykning
og førstehjælp. Der er akuthelikoptere

der kan få os hurtigt på operationsbor-
det, der er hjertestartere på gadehjørnet
og kræftpakker, der har sikret en hurtig
udredning, behandling såvel som efter-
behandling. Det, der mangler, er næste-
hjælp og en lindrende trøst. Tilstedevæ-
relsen, nærværet og samtalen, når livet
pludselig er vendt på hovedet, og udsig-
ten er forandret. 

Sundhedsmilliarder kan ikke fjerne
den måde, sygdom pludselig kan foran-
dre mening, håb og udsigt på. Når me-

ningsløsheden,
håbløsheden og
udsigtsløsheden
rammer os, kan be-
handlingsgaranti-
en ikke stå alene.
Det, som kan lin-
dre, er et menne-
ske, der for en
stund virker som
forankret ledsager.
Lad os bare kalde

det menneskelighed, hvilket kræver et
medmenneske. 

Vi har fået en næsten uendelig række af
nye behandlingsmuligheder. Det er kun
godt. Men hvis vi glemmer omsorgen un-
dervejs, kan det ende desto mere skidt.
Omsorgen kan let reduceres til noget se-
kundært, forhastet eller noget, andre og

især de pårørende må tage sig af. Men
omsorgen er et grundlæggende blik for
det menneske, som vi forsøger at hjælpe.
Hvor er du midt i alt der her? Det er her,
omsorgen tager fat som et udgangs-
punkt. 

I dag har vi gode muligheder for at op-
spore og forebygge sygdomme, hvilket er
til stor gavn for borgere i Danmark. Vi har
screeningsundersøgelser, genetiske ud-
redninger samt en lang række tilbud om
forebyggelse i kommunalt regi. Således
bliver borgere i dag monitoreret som al-
drig før. 

Det, der mangler, er ikke mere overvåg-
ning, men snarere fl��ere, der våger. I dag
er det alene frivillige, der våger, hvilket
som oftest er en praksis parkeret ved li-
vets afslutning. Men der er behov for
langt fl��ere, der våger undervejs. Om-
sorgspersonale, der får rammer og mu-
lighed for at våge og drage omsorg for vo-
res syge medborgere. En praksis, som sy-
geplejersker er uddannet til, men sjæl-
dent har gode rammer til og mulighed
for. Det bør der ændres på.

Desuden skal der uddannes og ansæt-
tes fl��ere sygeplejersker. Et nyt dansk
sundhedsvæsen, der organiseres og prio-
riteres, så vi genfi��nder et blik for patien-
ten under den gammelkendte overskrift:
helbrede, lindre og trøste.

Sundhedsreform

JACOB BIRKLER, 
FILOSOF, PH.D., FHV. FORMAND, ETISK RÅD

En ny sundhedsreform bør 
fokusere mere på omsorg 

Det, der
mangler, er
ikke mere
overvågning,
men snarere
fl��ere, der våger


