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- en del af

» dagens julius                                                                                                                                          «

Citat fra Mette Frederiks åbningstale i Folketinget: »Selv om rammen om billedet holder. Så 
er maleriet falmet«.

Behandling

Af Kirsten Ledet 
Christiansen,
Trekløvervej 18, 
Hillerød

Oftest hører man beskrivel-
ser af behandlingsforløb, 
som patienterne har oplevet 
pinagtige og utilfredsstil-
lende. Jeg er glad for at kun-
ne se tilbage på et forløb  kun 
med positive oplevelser.

I sensommeren fik jeg en 
blodprop i hjernen. Heldig-
vis var jeg ikke alene - en 
snarrådig veninde tilkaldte 
Falck, der var fremme i lø-
bet af få minutter. Straks be-
gyndte behandlingen, som 
fortsatte indtil Rigshospi-
talet, hvor den umiddelbart 
efter ankomsten blev over-
taget af et nyt hold effektive 
behandlere.

I løbet af de otte døgn, jeg 
var indlagt, stiftede jeg be-
kendtskab med to neurolo-
giske og to kardiologiske 
afdelinger på to hospitaler 
- Rigshospitalet og Regions-
hospitalet i Hillerød. Kom-
munikationen mellem de en-
kelte afdelinger og respek-
tive hospitaler var aldrig 
svigtende. Jeg følte mig såle-

des ventet og velkommen til 
hver enkelt undersøgelse og 
konsultation.

På alle afdelinger og på 
alle tidspunkter af døgnet 
følte jeg mig mødt af op-
mærksomme og kompetente 
medarbejdere, der - til trods 
for det åbenbare arbejdspres 
- gav sig tid til omhyggelig 
og forståelig information og 
samtale. Jeg føler, der blev 
lyttet til og taget hensyn til 
mine ønsker - og oplevede,  
hvordan der blev draget om-
sorg for hver enkelt patient. 
Alt i en atmosfære fyldt med 
varme og empati.

Hertil kommer, at over-
gangen fra behandling un-
der indlæggelse til efterbe-
handling og støtte i hjemmet 
var velforberedt fra både 
hospital og hjemmepleje. 
Den første uges tid herhjem-
me fik jeg daglige besøg af 
hjemmeplejen, der gav mig 
præcis den udstrakte hånd, 
jeg kunne støtte mig til for 
at blive bragt på sporet igen 
- uden sygeliggørelse.

Jeg er dybt taknemmelig 
over at have oplevet et syg-
domsforløb med udelukken-
de positive tildragelser. En 
taknemmelighed, jeg ved, 
jeg deler med mine medpa-
tienter.

Tak til sundhedssystemet

Teologisk bedrag

Af  Chr. Lindtner, 
dr. phil.,
Tovesvej 6, Nærum
 
Selvom en naturlig følelse af 
lede og afmagt ikke tilskyn-
der, er det ønskeligt, at sam-
vittighedsfulde medborgere 
holder et vågent øje med de 
nye og gamle kneb og kogle-
rier, der præger de teologi-
ske broderskaber i kirke og 
på universiteter - så meget 
desto mere, som skiftende 
kirkeministre med embeds-
mænd ikke er den alvorlige 
samfundsopgave voksen.

Professionelle teologer og 
folkekirkepræster har netop 
afholdt en universitetskon-
ference om »håb - i en træng-
selstid«. Som altid afholdes 
udgifterne af det offentlige, 
det gælder også et par pjatte-
de pjecer om dåb og nadver 
udsendt tidligere på året. 
De kan vist stadig rekvire-
res vederlagsfrit på et lo-
kalt kirkekontor.  Som altid 
er det deltagerne, der selv 
bedømmer sig selv og egne 
meritter - med selvros først 
til skyerne og så helt op til 
stakkels Vorherre i himlen. 
Han må have det hårdt, når 
danske teologer konfererer 
om ham!

Den dybeste grund til, at 
en uvildig iagttager med 
føje kan tale om en teologisk 
trængselstid, blev naturlig-
vis ikke berørt, hverken på 
denne eller andre lignende 
konferencer.

Her i landet findes mere 
end to tusinde teologer, 
og deres eksistens står og 
falder med eksistensen af 
en vis jøde kaldet Jesus 
Kristus, der skulle være søn 
af gud og en gold mor, og til-
med en gevaldig mirakelma-
ger.

Efter min erfaring er der 
efterhånden ingen dansk 
universitetsteolog, der tør 
sværge på, at en sådan gu-

desøn og menneskefrelser 
overhovedet har eksisteret. 
Er han som et eventyrland, 
der slet ikke findes på kor-
tet?

Alt tyder på, at Jesus fra 
Nazaret - en magisk by, der 
slet ikke fandtes på datidens 
kort - blot er et produkt af 
ukendte digteres fantasi.

Hvis det blev klart for en 
bredere offentlighed, hvil-
ket kæmpemæssigt teolo-
gisk bedrag, der her er tale 
om, ville det blive en ægte 
trængselstid for alle landets 
teologer.

Hvad skal der blive af en 
karetmager, når folk ikke 
længere kører i karet?

Har teologerne lyst til at 
trylle en frelser op af en 
tom pose, da dem om det. 
Men det bør ikke ske på det 
offentliges regning, og slet 
ikke til skade for borgernes 
forstand og universitetets 
efterhånden meget blakkede 
omdømme.

En rektor, der ikke griber 
ind, når der for offentlige 
midler fabuleres flittigt om 
et fantom, der aldrig har 
levet, men alligevel gik på 
vandet, kunne passende 
putte sin kæde - eller sig selv 
- i en af de mange tomme teo-
logiske poser.

I en teologisk trængselstid

I sin åbningstale til Folketinget i tirsdags talte statsmini-
ster Mette Frederiksen (S) bl.a. om vigtigheden af gensidig 
tillid for sammenhængskraften i samfundet. 

Fredag havde justitsminister Nick Hækkerup (S) så den 
tvivlsomme ære af at skulle samle op på netop genopbyg-
ningen af tilliden til noget så fundamentalt som retssyste-
met, efter at det før sommerferien kom frem, at der kan være 
fejl i såkaldt teledata, der kan kortlægge vores færden - og 
bruges som væsentlige beviser i retssager. 

Det hullede system har været anvendt i otte år, før fejlen blev 
opdaget i november 2018. Rigspolitiet blev ved den lejlighed 
advaret flere gange.

Men fra fejlen blev opdaget gik der yderligere et halvt år, 

før sagen kom til både regeringens og offentlighedens kend-
skab. Det var i starten af juni i år, lige efter valget. Brugen af 
muligvis fejlbehæftet teledata fortsatte samtidig i retssyste-
met, indtil al teledata blev suspenderet i august.

Selv om det er let at være bagklog, så er det indlysende, 
at der skulle have været handlet langt hurtigere og langt 
mere resolut. Rigspolitiet dumper fælt. Justitsminister Nick 
Hækkerup udtrykker det med ordvalget »særdeles util-
fredsstillende«. Det er langt fra en overdrivelse.

Ifølge Berlingske bad en chef i Rigspolitiet ligefrem sine 
medarbejdere om at lyve over for Justitsministeriet om kon-
trollen af teledata. Denne chef har i dag forladt politiet.

Rigspolitiet og Rigsadvokaten skal efter afsløringen af 
hele miseren før sommerferien gennemgå cirka 10.000 rets-
sager og vurdere, om der er grundlag for at genoptage disse. 
Arbejdet er i gang. 

Endnu er det ikke kommet til offentlighedens kendskab, at 

der er eksempler på, at nogen er dømt på baggrund af fejlag-
tige data. Heldigvis. Det vil i så fald være et justitsmord, som 
man næsten kun kan forestille sig foregå på film. Men 35 
personer er løsladt fra varetægtsfængsel, fordi der er alvor-
lig tvivl om de telebeviser, der holdt dem fængslet.

Vores tillid til data er enorm (også selv om der er eksem-
pler på, at data misbruges). Vores tillid til politiet er enorm 
(også selv om det indimellem kniber for betjente at nå frem 
til indbrud). Allerøverst står i denne sammenhæng vores 
tillid til retsvæsenet (og her er ikke noget »selv om«, her er 
bare tillid).  

Men alle tre dele lider i denne sag et knæk, der ikke behø-
vede at være nært så stort, hvis de relevante myndigheder 
og personer havde ageret helt anderledes, da de blev gjort 
bekendt med problemet. Det kan alle tage ved lære af.

 HØJ

Her kommer tilliden virkelig på prøve


