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CC

Jeg er meget taknemmelig for de vidunderlige
oplevelser, som jeg har fået igennem musikken
– både i svære og gode tider.
Rock Nalle, musiker. I en pressemeddelelse om at han stopper karrieren.

Indberetning.

Dårligt arbejdsmiljø rammer patientsikkerheden

CC

Niels Jørgen Langkilde, formand for
Patientforeningen, Broby

SYNSPUNKT: Forholdene på en afdeling på
Odense Universitetshospital, som Fyens
Stiftstidende (søndag 24. juli, red.) så levende har beskrevet, får undertegnede til at
tænke på den gamle gåde: Hvad er forskellen på en overlæge og Gud? Svaret lyder:
Gud véd godt, at han ikke er overlæge.
Vedkommer det patienterne, at der er tre
overlæger, som ikke kan opføre sig ordentligt? Arbejdstilsynet har jo påtalt sagen. Ja,
det vedkommer i højeste grad patienterne,
for det handler i den grad om patienternes
sikkerhed.
I ”Grundbog til sundhedsprofessionelle:
Patientsikkerhed, UTH (utilsigtede hændelser, njl) og risikostyring” er det bærende
princip i nedbringelse af antallet af utilsigtede hændelser og øvrige fejl, at man forstår,
at det er et holdarbejde at gøre syge medmennesker raske. Det er en stadigt lærende
proces for alle ansatte, og derfor har vi indrettet systemet således, at utilsigtede hændelser skal indberettes af sundhedspersona-

Når det er så vigtigt
at få sat en stopper
for en adfærd, som
skaber stor
utryghed, så skyldes
det, at utryghed
giver mange flere
fejl og utilsigtede
hændelser.
let, og at det kan indberettes af patienter og
pårørende. Fejl skal man lære af, så der bliver færre af dem i fremtiden.

OMKOSTNINGERNE VED FEJL i sundhedssystemet
er i en OECD-rapport fra 2017 anslået til hele 15 pct. af OECD-landenes sundhedsudgifter. Det er ikke kun erstatninger men også
genindlæggelser og nye behandlinger.
I Danmark er patienterstatningerne relativt små, da man vurderer, at det sociale system kan hjælpe, hvis det går galt. Debatten
om måden, vores handicappede behandles
på, viser tydeligt, at det ikke er tilfældet. Vi

er i Patientforeningen ikke glade for den
sparsommelige holdning på området, men
selv om erstatningerne er små sammenholdt med andre OECD-lande, så har det kostet det danske samfund den nette sum af to
milliarder kr. alene i erstatninger i perioden
2009-18. Dette på trods af flere regioners intense og usympatiske forsøg på at reducerede disse udgifter ved at gøre det sværest muligt at få erstatning.
Der var i Danmark 290.358 utilsigtede
hændelser i 2020. Kun 1 pct. var indberettet
af patienterne og deres pårørende, så det er
ikke patienterne, der bestormer systemet –
tværtimod. Kendskabet til at patienter og
pårørende kan indberette elektronisk til
Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD)
på www.pdsd.dk er ganske lavt. Men brug
systemet, for kun på den måde kan vi få en
højere patientsikkerhed.

OGSÅ OVERLÆGER, DER på mystisk vis forfremmes til ”ledende overlæger”, kan indberettes
for de utilsigtede hændelser, så de og afdelingen kan lære af deres fejl. Egentlige klager
skal gives til Styrelsen for Patientklager.
Når det er så vigtigt at få sat en stopper for
en adfærd, som skaber stor utryghed, så
skyldes det, at utryghed giver mange flere
fejl og utilsigtede hændelser. Det er vi som
patienter slet ikke interesserede i. Alle skal
have et godt arbejdsmiljø, også de ansatte
på sundhedsområdet.

Motorvej.

Støjværnet der blev glemt
Peer Anders Pedersen, P.M. Madsens Vænge
15, Odense

Statsministeren

LÆSERBREV: Er det kun op til et valg, at der er
interesse for at anbefale og kæmpe for et
støjværn imellem motorvejen og beboerne i
Odense Syd?
Da Lars Chr. Lilleholt var på valg til Folketinget, var en af hans mærkesager at få etableret et støjværn. Efter han var på plads i
Folketinget, er det svært at se hans indsats
på området.
Så var der kommunevalg i Odense, og
borgmester Peter Rahbæk Juel mødte op i

Genrefoto: Peter Leth-Larsen

hallen i Højby og tilkendegav, at han kæmpede for og forventede et støjværn etableret,
så beboerne i området kunne få støjen ned
under den lovpligtige grænse. Valget blev
overstået, og Peter Rahbæk Juel blev genvalgt som borgmester. Desværre har vi ikke
siden hørt noget til etableringen af støjværn.
Nu har vi en fynsk transportminister, Trine Bramsen. Hun har endnu ikke markeret
sig med ønske om et støjværn syd om Odense, men der blæses snart til Folketingsvalg
foranlediget af De Radikale. Det bliver spændende at se, om det igen bliver et issue, som
så kan gå i glemmebogen efter valget.

TV2/Fyn.

Mikrofonholder
Kurt Olsen, Falen 59A, Odense

LÆSERBREV: Der sidder åbenbart indædte tilhængere af partiet Venstre på TV2/Fyn. Den
ene gang efter den anden tillades med fuldt
overlæg politisk propaganda fra Venstres
Christoffer Lilleholt, hvor han giver sin mening til kende vedrørende letbanen og dens
eventuelle etape 2. Der er ikke journalistisk
begrundelse for at bringe disse indslag, ligesom der ikke bringes argumenter af anden
politisk eller holdningsmæssig observans.
TV2/Fyn er en af i alt otte regionale tv-stationer, som hver især får tocifrede millionbeløb hvert år via skatten. Kan man blot
skrive de rigtige ord i sin beskrivelse af stationens sendeindhold - ord som “alsidighed”, “upartiskhed”, “saglighed”, “mangfoldighed” - så er statskassen åben, og ingen
blander sig efterfølgende i, hvad virkeligheden er eller bliver.
Men hvis et medie dækkes økonomisk af
det offentlige - altså af dine og mine skattekroner - må det forlanges, at disse medier her TV2/Fyn - efterlever deres højtflyvende
beskrivelser af egen virksomhed. Der må og
skal ellers være en myndighed, som påtaler
og får rettet dette misforhold, thi den almindelige brugers konstatering og indsigelse af
misforholdet mellem realiteter og det af stationen beskrevne er tilsyneladende såvel
daglig ledelse som bestyrelse inderligt ligegyldigt.
Som servicemeddelelse kan det fortælles,
at bestyrelsen har ansvaret for det, som dagligt tilflyder de sagesløse seere.

Hjemmearbejde.

Dobbelt så stort
Pernille Taarup, chefkonsulent i Dansk
Erhverv

DEBAT: Vi er heldigvis et godt stykke fra coronatiderne med nedlukninger og usikkerhed.
Nogle mente dengang, at corona ville medføre store forandringer for eksempel vores
arbejdsliv. Her godt et halvt år efter ophævelsen af alle coronarestriktioner, står det
klart, at en regulær revolution i forhold til
hjemmearbejde (som nogle spåede) er udeblevet, men omvendt må vi sige, at hjemmearbejde er mere end kommet for at blive.
Faktisk så viser en ny analyse fra Dansk Erhverv, at omfanget af hjemmearbejde nu er
dobbelt så stort, som før corona. Inden corona var det kun 8 pct. af arbejdstimerne, der i
gennemsnit blev udført et andet sted fra end
fra den fysiske arbejdsplads. Under corona
steg tallet markant til 35 pct. af arbejdstimerne, der blev udført fra et andet sted end
den fysiske arbejdsplads. Efter corona er
medarbejderne i højere grad begyndt at møde op på arbejdspladsen igen. Tallene viser,
at i dag er det 16 pct. af de præsterede arbejdstimer i gennemsnit, der udføres fra en
hjemmearbejdsplads.
Det tal dækker over store forskelle i forhold til, hvilken branche man arbejder i. Og
vi må jo heller ikke glemme, at det faktisk er
over halvdelen af danskerne, som skal være
fysisk til stede på deres arbejdsplads, hvis de
skal passe deres job.
Omvendt er det blevet meget mere normalt, at man mange steder arbejder mere
hjemmefra. Det stiller nogle nye krav til både ledere og medarbejdere. Det handler om
at finde balancen mellem den enkeltes ønske til fleksibilitet, og hvad der er godt for
fællesskabet og virksomheden.

