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GRAFFITI OG NYTTEJOB
Charlotte Gram, Jægersborg
Alle 211, Gentofte:
Hvis graffitimalerne har så
god tid til at overmale statio-
nerne, foreslår jeg, at de tilde-
les nyttejobbene. Og når de al-
ligevel er i gang med at fjerne
deres egen graffiti, så kunne
de ved samme lejlighed fjerne
alt affaldet, der ligger og fly-
der på næsten samtlige statio-
ner, for Banedanmark skal jo
nu ud at finde en akut løsning
på problemerne.

HYKLERI OM DEMOKRATI
Ulla Jessing, Grønnevej 249,
Virum:
En domstol i Egypten har
dødsdømt 529 medlemmer af
Det Muslimske Broderskab.
Det er et forsøg fra militærdik-
taturet i Egypten med Sisi i
spidsen på at knuse Det Mus-
limske Broderskab. Den tyrki-
ske nobelprisvinder i littera-
tur Orhan Pamuk har skrevet
om militærkuppet i Egypten
og afsættelsen af den demo-
kratisk valgte præsident Mor-
si, »Ved ikke klart at modsætte
sig det egyptiske militærs
magtovertagelse, mens chan-
cen var der, har Vesten svigtet
sine demokratiske idealer«.
Nu myrder hæren løs, mens
regeringerne i USA og EU ikke
vil vedkende sig et medan-
svar. USA har ikke kaldt mili-
tærets magtovertagelse et
kup, fordi USA ikke vil stoppe
støtten til militæret i Egypten,
som også fik deres uddannel-
se i USA, mens Mubarak havde
magten. Det viser dette mis-
forhold mellem demokratiske
idealer på den ene side og
vestlige interesser på den an-
den. Det oplever vi nu også i
Ukraine, hvor EU, Nato og USA
ingen skrupler har med at
støtte den midlertidige
ukrainske regering, hvor også
nazistiske ministre har fået
plads.

ZOOS DYREAFLIVNINGER
Thomas Godsk Larsen, Holme-
huse 1 B, Roskilde:
Fordømmelsen af Zoos nye dy-
reaflivninger er ligesom den
nylige forargelse over hjem-
mesider, der anmelder prosti-
tuerede. I virkeligheden hand-
ler det ikke om aflivningerne
og anmeldelserne i sig selv,
men om det setup, der ligger
bag, som vi åbenbart ikke vil
være ved: At vi holder vilde
dyr i fangenskab i en regule-
ret 'bestand', så vi kan glo på
dem, eller at vi accepterer pro-
stitution – at kvinder sælger
deres krop som en handelsva-

re. Aflivninger og anmeldelser
kan ikke forarge mig – at man
stikker sig blår i øjnene og for-
arges per stedfortræder kan
derimod forarge mig. 

TV-LICENS OG KVALITET
Claus Jacobsen, Stenvendervej
6, Skødstrup:
Hvad er der sket i hoved og
hjerte på den kulturradikale
Marianne Jelved, når hun nok
så flot melder ud, at DR skal
have lov til at bruge de årlige
3,7 milliarder licenskroner,
som de vil? 

Armslængdeprincippet er
helligt: At den partipolitiske
verden ikke skal blande sig i
programindholdet, men Ma-
rianne Jelved går for vidt. 

Hverken de mediepolitiske
ordførere, DR's ledende direk-
tører eller kulturministeren
har på noget tidspunkt sat fo-
kus på det årlige antal sende-
timer, som der intet står om i
den nuværende medielov.
Men antallet af sendetimer i
DR er ganske enkelt for store i
forhold til de penge, der er til
rådighed. Det svækker kvalite-
ten. DR går efter flest mulige
sendetimer til mindst mulige
minutpriser og flest mulige
seere. Det skal en offentlig re-
klamefri tv-station ikke. 

Denne leflen for de politi-
ske partier og dagbladene,
som utvivlsomt vil angribe DR
for at sende mindre end TV 2
og dyrere programmer, er
ganske enkelt et angreb på
kvaliteten. Send 20 procent
mindre for den samme licens,
og styrk dermed kvalitet frem
for kvantitet. Kvalitet koster,
og det er naturligvis prisen
værd, hvilket de politiske me-
dieordførere i nationens in-
teresse bør sætte fokus på.

BORGERNE KENDER 112
Margrethe Lyngs Mortensen,
kommunikationsdirektør,
Region Hovedstaden:
Organisationen Danske Pa-
tienter stiller i Pol. 21.3 spørgs-
målstegn ved, om Region Ho-
vedstadens borgere ved, hvor-
når de skal ringe henholds-
vis112 og 1813. Borgerne er klo-
gere, end Danske Patienter
tror, for borgerne er helt med
på, at de skal ringe 112 i en livs-
truende situation. 

Vi monitorerer naturligvis
vores kommunikationsind-
sats i forbindelse med 1813, og
vi ved derfor, at 88 procent
ringer 112 ved pludselig, livs-
truende skade eller sygdom.
Det ser således ud til, at vores
indsats for at oplyse borgerne
virker. Og skulle det alligevel

ske, at en borger kommer i
tvivl, om han eller hun skal
ringe 1813 eller 112, så sørger
vores personale under alle
omstændigheder for, at bor-
geren får den rigtige hjælp.

VELFÆRDSYDELSER
Lasse Brandt Jakobsen, Kette-
holm 53, Hvidovre:
Pol. meddeler 24.3. at Dan-
mark sender 15 velfærdsydel-
ser ud af landet. Ydelser, som
må formodes at være optjent
under arbejde i Danmark.
Nogle af dem kræver kortere
ophold her end andre, men
fælles er, at de i et vist omfang
kan medtages til udlandet, og
argumentet er, at betaler man
skat her, bør man også have
velfærdsydelserne. Men rege-
ringen har ingen skrupler om
at tage velfærdsydelser fra
danskere, som opholder sig
midlertidigt i udlandet, men
som har levet og betalt skat
her i hele eller det meste af de-
res liv. Jeg tænker her på de
rettigheder, som det gule sy-
gesikringsbevis hidtil har gi-
vet, men som til sommer fra-
tages danskerne. Her er det da
svært at se logikken. Nogle
kan få velfærdsydelser i udlan-
det efter et kort ophold her i
landet, mens vi, som har boet
her i længere tid eller hele vo-
res liv, får frataget en del af de
rettigheder, vi hidtil har haft,
når vi var i udlandet. Det er da
ikke mærkeligt, at regeringen
mister popularitet.

BILKØBERE 
Thomas Møller Sørensen, bran-
chedirektør, Bilbranchen i DI:
Pol. bragte 24. 3. to artikler om
finansiering af bilkøb, hvor
især bilforhandlernes finan-
sieringstilbud til minibiler
bliver fremhævet som proble-
matiske. Ifølge Mybanker og
FDM skyldes det, at omkost-
ningerne i forbindelse med
etableringen af lånene er for
høje i forhold til lånets størrel-
se. Bilbranchen, der repræsen-
terer over 500 bilforhandlere,
mener, at kritikken er forfej-
let. 

Bilforhandlernes finansie-
ringstilbud udgør et konkur-
rencedygtigt alternativ til de
øvrige lånetilbud, der findes
på markedet. Åop er i den
sammenhæng et godt sam-
menligningsgrundlag og der-
med det redskab, forbrugerne
skal bruge, når de vurderer de
samlede omkostninger ved
forskellige finansieringsmu-
ligheder. Nøjagtig som for-
brugerombudsmand Henrik
Øe påpeger i artiklerne.

Læserne Mener

DER ER meget, som ikke kan
betale sig. Dyr medicin til dø-
ende er et godt eksempel. Er
du patient og skal dø i løbet af
få uger, er du ikke værd at bru-
ge store summer på. Sådan
forholder det sig heldigvis ik-
ke i Danmark. Men tanken er
blevet legitim. 

Tanken om, at det, der nyt-
ter og betaler sig, både viser
hen til målet og er den vigtig-
ste målestok. 

Senest har sundhedsmini-
steren udfordret princippet
om lige adgang til sundheds-
væsenet gennem et forslag
om, at lavtuddannede har me-
re behov for sundhedsydelser
end højtuddannede. De fleste
nikker. Hvorfor? Fordi det fal-
der i tråd med tanken om nyt-
te. Nytte har det med at bøje
principper, indtil de helt for-
svinder.

Der er ikke noget galt med
nyttetænkning. Men det går
galt, når vi ikke tænker på an-
det. Dybest set handler det
om, at patienter ikke nytter.
Patienter har aldrig kunnet
betale sig. Derfor er det pro-
blematisk, når ensidig nytte-
tænkning ansporer til kalku-
ler uden blik for pligter, prin-
cipper og værdien af relatio-
ner.

Som eksempel er det helt
oplagt at behandle patienter,
der er i arbejde, før patienter
uden arbejde. Det har firma-
betalte sundhedsforsikringer
i nogen grad allerede sørget
for sker. 

Med en nyttetænkning gi-
ver det også god mening at ta-
le om selvforskyldte sygdom-
me, selv om de færreste åbent
tør tale om det endnu. Selvfor-
skyldte sygdomme er de syg-
domme, du gennem din livs-
stil selv er skyld i. 

Har du derfor røget og
drukket for meget og motio-
neret for lidt, er der gammel
gæld, du skal betale tilbage.
Sundhed er på den måde ble-
vet et moralsk anliggende,
hvor danskerne udskammes,
hvis der trædes lidt ved siden

af den ideelle sundhedsvej.
Det første skridt kan blive på-
mindelsen om behandlin-
gens pris. Det kan være læ-
gens bisætning til patienten:
… i øvrigt er det også en dyr
medicin. Det næste bliver, at
man ligefrem selv ønsker at
betale lidt ekstra, nu hvor
man selv har rodet sig ud i sø-
let og derfor selv er ude om
det. Det nytter alt sammen,
især for samfundsøkonomi-
en.

Det måske bedste eksempel
på nyttemæssig ansporing er
tanken om organhandel i
Danmark. For ti år siden blev
der rystet på hovedet, når em-
net blev bragt op.

I dag er der flere og flere,
som forsvarer organhandel
alene ud fra tanken om nytte.
En fattig studerende sælger
sin nyre for 250.000 kr., og en
rig nyresyg dansker redder li-
vet. På nydansk kalder man
det for en win-win-situation.

Der vil sikkert gå en rum
tid, før organhandel legalise-
res og systematiseres i Dan-
mark, men sporene er lagt ud.
En nyttemæssig ansporing.

DET HELT centrale problem er,
at nytten fjerner vores blik fra
mennesket. Det menneske,
som kalder på hjælp, men
som ofte træder ind i kalku-
len, før hun træder ind i kli-
nikken. 

Det er netop vores blik for
mennesket, der skaber men-
neskelighed. Etik angår vores
optik.

Holder vi patienterne på af-
stand, ender det let med et
forrået menneskesyn, fordi vi
aldrig når at se patienten,
men på afstand forser os på
patienten alene som en ud-
gift, omkostning eller belast-
ning.

Nyttetænkning ansporer til
et distanceret sundhedsvæ-
sen, hvor patienterne holdes
på afstand. Af samme grund
har der aldrig været så meget
fokus på forebyggelse som i
dagens sundhedsvæsen. Her
finder vi topmålet af nytte,
når borgere slet ikke ender
som patienter. 

Danskerne er derfor blevet
sundhedsaktører, der skal
håndtere opgaven selv. Frem-
tidens sygehuse er slet ikke
supersygehuse, men derimod

ens eget hjem, hvor det meste
klares på afstand.

Den såkaldte velfærdstek-
nologi er første skridt på ve-
jen, hvor teknologi ikke blot
supplerer, men reelt erstatter

den menneskelige relation. 
Hvorvidt noget efterlades

uerstatteligt er ikke til diskus-
sion i dag, alene fordi teknolo-
gien nytter.

Men vi bør også spørge til
pligter og principper, når vi
foretager vigtige økonomiske
prioriteringer i sundhedsvæ-
senet. 

På grund af de nye teknolo-
gier er det blevet nødvendigt
ikke blot at spørge til det, der
skal gå hurtigt, men også
spørge til det, som kræver tid,
f.eks. forståelse og indlevelse.
Ikke kun spørge til det, som
kan klares på distancen, men
også sikre det, som kræver
nærhed.

VI SKAL selvfølgelig fortsat
medtænke nytteværdi i sund-
hedsvæsenet, men undgå at
tabe de menneskelige relatio-
ner på vejen. 

Relationer, hvor dialog ska-
ber pligter, og hvor medmen-
nesket skaber menneskelig-
hed.

Patienten er lidende og tål-
modig og kræver frem for alt
et blik. Mister vi blikket for pa-
tienten, taber vi patienten på
gulvet. 

Så enkelt kan det siges.

sundhed 

JACOB BIRKLER,
LEKTOR, PH.D., FORMAND FOR 
DET ETISKE RÅD

Nyttetænkning fjerner vores
blik fra mennesket

Det bedste eksempel på
nyttemæssig ansporing
er tanken om organ-
handel i Danmark

Dagens
citat

Jeg er kritisk over
for, om kvinde-
netværk er en vej til
at komme ind i 
toplederstillinger.
Det er en meget
bedre vej at være
med i andre 
netværk, hvor der
både er mænd og
kvinder. 
Forskningen viser,
at det handler om at
skaffe netværk til
magtfulde personer,
for det er det, der
baner vejen fremad
karrieremæssigt, og
så hjælper det ikke
meget at sidde i 
netværk med nogen
på samme niveau
eller bruge tiden på 
kvindenetværk
Nina Smith, økonom
og professor ved
Aarhus Universitet.
I Information

DET VAR på mange måder en mandag
morgen som så mange andre. Min kone
mødte tidligt på arbejde. Børnene skulle i
skole. Jeg fulgte den yngste og tog videre
til Glostrup Hospital. Her skulle jeg un-
dersøges for nogle synsforstyrrelser, jeg
havde oplevet på det seneste.

Faktisk havde jeg svært ved at se rødt.
Biler og skygger for mine øjne faldt sam-
men, så efter råd fra min familie var jeg
nogle uger tidligere holdt op med at køre
bil. Når vi var ude at spise, satte jeg mig af
og til ved det forkerte bord, fordi jeg ikke
kunne se, hvor jeg skulle sidde. Og så var
jeg træt hele tiden. Men jeg slog det hen.
Bildte mig ind, at jeg bare trængte til nye
briller og en lille lur. Egentlig hovedpine
havde jeg ikke. Ikke mere, end hvad jeg
opfattede som normalt.

Men min kone var urolig. Hun syntes,
jeg havde forandret mig. At jeg ikke var
mig selv. Det var hende, der havde over-
talt mig til at gå til øjenlægen. Øjenlægen
sagde, at jeg så dårligt, men at det ikke
var noget, nye briller kunne hjælpe på.
Derfor sad jeg nu – efter en række mindre
undersøgelser – og spiste frokost på Glo-
strup Hospital, da jeg over en højtaler
blev kaldt til MR-skanning.

HEREFTER GIK det hurtigt. En læge forkla-
rede, at man havde fundet en knude i
min hjerne ved MR-skanningen, og at læ-
gerne allerede ventede mig på Neuroki-
rurgisk Klinik på Rigshospitalet. På vej fra

Glostrup til Riget ringede jeg til min ko-
ne. På Riget briefede en neurokirurg os
om, at det var en tumor på størrelse med
en mandarin bag pandebrasken mellem
øjnene, der var fundet under MR-skan-
ningen. Bag øjnene sidder frontallapper-
ne, der styrer personligheden.

Jeg stod med ryggen mod muren, for-

klarede kirurgen. Tumoren klemte cen-
trale dele af hjernen. Behandlede man ik-
ke, ville jeg miste synet og i stigende grad
få ’neurologiske udfald’ for til sidst at en-
de i en stol ude af stand til at foretage
mig noget.

Vi blev informeret om, at det var en al-
vorlig operation med risiko for dødelig

udgang, invalidering i form af lammelser
eller blindhed; men alt i alt vurderede
man, at jeg havde fifty-fifty chance for at
komme ud på den anden side af opera-
tionen i forbedret tilstand.

Jeg spurgte, om ikke risikoen var høj?
»Jo, men i værste fald mærker du ikke no-
get«, svarede kirurgen. »Det er værre for
din kone. Hun kommer til at sidde alene
tilbage«. Det var skræmmende, uover-
skueligt, uvirkeligt, men også uomgæn-
geligt. Der var jo ikke noget alternativ til
operation. Så på den baggrund accepte-
rede vi operationen.

Min kone blev sendt hjem for at forbe-
rede børnene på det, der skulle ske. Jeg
skulle videre til flere undersøgelser. Vi fik
ikke mulighed for at tale mere om det,
der på et øjeblik havde sparket benene
væk under os. Næste dag kom mine børn
på besøg fra morgenstunden, inden jeg
blev kørt til operation kl.7.30. Umiddel-
bart før operationen fik min kone og jeg
en stund sammen, uden at jeg med skam
at melde – på grund af kraftig medicine-
ring – var i stand til at sige noget begavet
på falderebet. Så blev jeg kørt ind på ope-
rationsstuen. Her småsnakkede jeg lidt
med de to neurokirurger, der skulle ope-
rere, narkoselægen og de andre omkring
min seng. Efter nogle minutter lød den
sidste replik, jeg husker før operationen:
»Så må du godt lukke øjnene«.

I DAG HUSKER jeg stadig angsten for ikke

at åbne øjnene
igen. Mærkeligt
nok panikkede jeg
ikke, men nåede at
tænke, at jeg følte
mig privilegeret
over det liv, jeg hav-
de levet; men hel-
ler ikke klar til at

forlade denne verden. Så lukkede jeg øj-
nene til det store mørke. Et øjeblik, jeg si-
den er vendt tilbage til igen og igen – og
nok aldrig glemmer.

Selve operationen tog godt fire timer,
bedøvelsen nogle timer længere. Imens
ventede min kone udenfor. Tiden må ha-
ve føltes som en evighed. Bagefter fik hun
at vide, at selve operationen var gået
godt, men at der ville gå et stykke tid, før
jeg kom til mig selv igen. 

JEG HUSKER kun den første tid efter ope-
rationen tåget og uklart, præget af vrang-
forestillinger, bevidstløshed, korte sam-
taler med sygeplejersker og mine nær-
meste. Bundet til sengen med drop og
dræn var jeg ikke i stand til at gå nogen
steder. Ej heller formåede jeg at indtage
mad eller drikke, endsige vaske mig ved
egen hjælp. Det var som at være slået til-
bage til nul, som at begynde helt forfra.
Det var forfærdeligt ydmygende, men jo
også en fantastisk lettelse at have fået li-
vet tilbage.

Jeg begyndte, skridt for skridt, at lære 

På størrelse med en mandarin

NIELS FRID-NIELSEN

En personlig beretning om
at opdage en tumor i hjer-
nen, blive opereret, genop-
træne og vende tilbage til
livet; som et andet, men let-
tet menneske.

Niels Frid-Nielsen er studievært og kommen-

tator i DR Kultur. Han blev i 2012 opereret for

en tumor i hjernen. 1. april fortæller Niels Frid-

Nielsen sin historie på Hjernetumordagen, der

afholdes af Hjernetumorforeningen. 
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De havde savet
et lille hul i pan-
den og her hen-
tet tumoren ud. 

HJERNEN. Det er ved en scanning som denne at lægerne kan opdage en tumor.
Hvert år rammes ca 1250 danskere af kræft i hjernen. Foto: AP/Rick Bowmer


