
Klar med nye
skønmalerier?

FOTO: ERNST VAN
NORDE

Regeringens seneste forudsigelser om, hvor
mange der ryger helt ud af dagpengesystemet,
viser sig igen at være helt i hegnet, afslører
Politiken.

23.124 røg ud alene det første halve år af
2013. Corydon regnede ellers med 17.000-
23.000 – for hele året!

– Det høje tal er en historisk skamplet på
embedsværket og regeringen, der konse-
kvent har undervurderet problemets om-
fang og nægtet at lytte, siger Verner Sand
Kirk, A-kassernes Samvirke.

�� Corydons og Mette Frederiksens trovær-
dighed er under bundbrædderne.

Ingen tror efterhånden på, at de forskønne-
de prognoser ikke sker bevidst. 

EN OMMER, BJARNE 
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’Lægen’ er 
pædagog
ET KÆMPE hul i lovgivningen gør, at man kan blive
opereret i øjet af en sosu-assistent. Eller få sat en
spiral op af en pædagog – begge dele er eksempler
fra virkeligheden, når patienter går til speciallæ-
ge.

I ET gennemkontrolleret land som Danmark fore-
kommer det dybt besynderligt. Det kan da ikke
passe? Men jo – loven giver speciallæger mulighed
for at ansætte, hvem de vil, uanset den pågælden-
des baggrund. Det åbner en ladeport for at hyre
konen, svogeren, eller hvem der nu ellers for en
lav hyre kan tage en del af lægens opgaver på læ-
gens ansvar.

PÅ INTERNETTET kan man få et kort kursus og der-
efter kalde sig sonograf. De tjekker bl.a. gravide,
og her fandt Ekstra Bladet en pædagog, der skan-
nede nakkefolder på en privat klinik. En gang om
året kontrollerer det eng-
elske firma bag certifice-
ringerne deres kursisters
arbejde. Hvis det er menin-
gen, det skal virke beroli-
gende, så tro om igen.

EN GYNÆKOLOG kalder det
uforsvarligt, at alle og en-
hver kan udføre visse lægelige opgaver. F.eks. kan
en ukyndig nemt jage hul i livmoderen ved opsæt-
ning af en spiral. Faktisk oplister loven kun syv
specifikke punkter, der skal udføres af en læge.
Bl.a. recepter og dødsattester!

ASTRID KRAG (SF), vores sundhedsminister, kalder
ordningen ’god’. Det er jo på lægernes ansvar. Til
beroligelse tilføjer hun, at er der problemer, kan
man klage til Sundhedsstyrelsen, som så kan udlø-
se kritik eller give lægen en bøde.

GARANTIEN lyder både taktisk og hul. Sundheds-
styrelsen som den store beskytter, når det ER gået
galt, er ikke til megen hjælp. Af gode grunde bli-
ver den også kaldet Sløvhedsstyrelsen, for em-
bedsmændene er sværere at drive i gang end en
kamel i koma. Så det er nok ikke dér, kontrolive-
ren er i top for at sikre patienterne mod behand-
ling af uprofessionelle, som der her er tale om.

KRAGS begejstring bunder sandsynligvis også i, at
regeringen gerne ser langt flere lægelige opgaver
udført af andre personalegrupper, f.eks. sygeple-
jersker, der er billigere i drift.
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De havde skrevet mit navn
forkert ude på døren. Dér tænkte

jeg: Okay – det er derfra, vi starter 
Tidligere kulturminister Uffe Elbæk (R) til Politiken om at
vende tilbage til Folketinget som menigt medlem.
TEGNING: MORTEN INGEMANN

�� Måske et vink om, at Elbæk ikke havde imponeret be-
folkningen helt så meget, som han gik og forestillede sig?
Det ville også være en opgave af nærmest galaktiske di-
mensioner.

Vi er ikke et neutralt land. Vi vil
være med 

Forsvarsordfører Bjarne Laustsen (S) dundrer i Berlingske for,
at Danmark snart skal med i nogle nye krige, f.eks. i Syrien el-
ler Israel. FOTO: JAN SOMMER

�� Tal for dig selv, Bjarne.
Danske politikere er efterhånden totalt krigsliderlige trods
meget dårlige erfaringer med de to seneste.
Og med ’vi’ mener de naturligvis aldrig, at de selv trækker i
kampuniformen og drager ud for at få bombet benene af. 

IRRITERENDE
LÆSERE 
Haveguruen Søren Ryge Pe-
tersen bliver i Politiken
spurgt, hvad der mon er i
vejen med et par bærbuske,
der har mistet bladene.

Det er kun et af mange
breve med fotos af pletter,
visne blade osv.

– Indrømmet: Nogle gange
tænker jeg: Hvorfor spørger
de om det? Enhver kan jo se,
at bladene er ædt af et eller
andet dyr, måske larver, må-
ske harer, måske rådyr, sva-
rer Søren Ryge.

�� Må vi komme med et godt
gæt på, hvorfor Politikens læ-
sere bombarderer dig med alle
disse irriterende spørgsmål?

Det er, fordi du sådan set på
130. år eller deromkring kører
en havebrevkasse i Politiken.

Ja, vi ved det ikke. Det er ba-
re et gæt.

Hvorfor spørger folk altid mig om visne blade?
FOTO: LARS JUST

VIVE LA
HERCULES 
Et dansk Hercules var et af
de 79 fly, der overfløj
Champs-Elysées i Paris på
Bastille-dagen, oplyser Jyl-
lands-Posten.

Militær og diplomati er
åbenbart helt oppe at ringe
af stolthed over, at ’vi’ med
det dansk-franske samar-
bejde ikke mindst i Mali er
’kommet højt på radaren’ i
Frankrig.

�� Hvad bliver det næste for
vores krigsrablende nation? 

Strækmarch og militærpara-
der på Rådhuspladsen?

Drømmescenarium på
Rådhuspladsen for dan-
ske politikere. FOTO: AP

ELLING I
TERROR 
Bagagehåndteringen gik
som bekendt totalt i koks i
lørdags i Kastrup.

Ikke overraskende havde
Star Tours altid citatklare
Stig Elling et par ord til Rit-
zau:

– Det er fuldstændig hor-
ribelt midt i en højsæson at
lave den slags terror over
for vores gæster. Det er det
jo faktisk.

�� Terror? Fordi man mang-
ler kufferten med sine snavse-
de underbukser?

Klap lige solcremen, Stig.
Ser 9/11 i Kastrup.
FOTO: STINE BIDSTRUP

KETCHUP-
ENGLENE 
Selv om ’madeliten’ prøver
at gøre det til noget lavsta-
tus ikke at lave sin mad selv,
er det bare noget ’enøjet fo-
kus’, fremgår det af en klam
tekstreklame forklædt som
’debat’ i Berlingske.

Burgere er et nemt og
hurtigt alternativ til mad-
lavningen, fremgår det af
pr-direktør for McDonald’s
Sara Helweg-Larsens kvid-
der.

’I et samfund hvor fri-og
familietiden er under pres,
er det et behov, som vi ikke
kan tillade os at negligere’,
skriver hun.

�� Aha! Det er altså sådan
en slags samfundsbevidst
hjælpetjeneste, burgerkæden
har gang i?

Skal vi sige tak, eller må vi
bare grine højt ad det forlorne
pladder? 

Hvis det er
meningen,

det skal virke
beroligende, så
tro om igen 

DRISTIGE
KRIKKER
To ’bølleheste’ invaderede
ifølge TV2 i går en have på
Fyn.

De ødelagde en flagstang,
åd blomsterne og sparkede
buler i familiens bil.

Den ene var en lille pony,
og ejeren eftersøges.

�� Uha uha! Hvis vi var en
lille fræk pony, der åd blom-
ster og grøntsager, ville vi
nok lige holde lidt lavere pro-
fil – pas på, politiet ikke rin-
ger efter familien Plums fø-
rende ponyslagter: Nak og
æd. 
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HUL I LOVEN - OG I HOVEDET

DIN LÆGE ER
MÅSKE SLET
IKKE LÆGE

SMED DRINKS 
PÅ MISS FITNESS

DAGENS BENDTNER: HOLDER FORMEN VED LIGE I NATKLUB

TALSMAND: DET ER 
EN MISS-FORSTÅELSE

SOSU-
ASSISTENTER
UDFØRER
ØJEN-
OPERATIONER



Uddannet af sin læge-mand 
– Vi gør ikke noget ulovligt
her. Sådan indleder gynæko-
log Tri Nguyen interviewet
med Ekstra Bladet. Også her
har loven muliggjort, at gy-
nækologens egen kone, Hen-
riette Nugyen, kan arbejde i
klinikken, selv om hun op-
rindelig er uddannet pæda-

gog.
Henriette Nguyen har ar-

bejdet for sin mand siden
2007, hvor klinikken åbnede
i Hvidovre. Hun har sine eg-
ne patienter, som hun skan-
ner for graviditeter uden for
livmoderen eller forbereder
til en spiralopsætning. Op-

læringen har hun modtaget
af sin mand, som også selv
har givet hende kurser i at
aflæse skanningsbilleder. På
klinikkens hjemmeside er
Henriette oplyst som sono-
graf med certificering fra
FMF.

– Men alt er selvfølgelig

under mit opsyn, som loven
påbyder, siger Tri Nugyen.

Spiral til kvinder
Opsynet fører han fra com-
puteren i sit kontor, hvor
han efter eget udsagn kan
følge med i Henriettes skan-
ninger og skanningerne fra

de fem yderligere rum i kli-
nikken.

Ekstra Bladet har to gange
kontaktet klinikken som pa-
tient for at se, hvor mange
indgreb Henriette selv udfø-
rer. 

Selv om det begge gange
var muligt at bestille tid hos

pædagogen til en spiralop-
sætning, benægter Tri Nu-
gyen, at hans kone foretager
så komplicerede gynækolo-
giske opgaver alene.

Det er en fejl
– Hun klargør, bedøver og
skanner patienten, men det

PÆDAGOG HAR SINE EGNE PATIENTER I MANDENS KLINIK

MÅSKE ER
DIN LÆGE
PÆDAGOG
KAN ANSÆTTE HVEM SOM HELST:
Hul i loven giver alle lov til at arbejde
som læge eller sundhedspersonale
CAMILLA MARIE NIELSEN
NADIA NIKOLAJEVA

Det er ikke sikkert, at du får
behandling af en læge, når
du går til speciallægen. Det
kan lige så godt være en pæ-
dagog, en sosu-assistent el-
ler en læge uden autorisa-
tion.

Ekstra Bladet kan i dag af-
sløre et hul i sundhedsloven,
der giver hvem som helst lov
til at udføre lægelige opga-
ver.

Det sker, fordi læger kan
benytte sig af loven om med-
hjælp, der giver lægen ret til
at ansætte en hjælper uanset
personens baggrund eller
uddannelse. Lægen skal selv
oplære medhjælpen til at ud-
føre de lægelige opgaver, og
det er op til lægen selv at
vurdere, hvilke opgaver der
må udføres. Ekstra Bladet
erfarer, at det især er på pri-
vate klinikker, at loven kom-
mer i brug.

Uforsvarligt
Loven lader lægerne hyre et
familiemedlem eller en ven
til at udføre vaccinationer,
indsætte spiraler eller tilse
dit syge barn. Og med flere

hænder kan man tilse flere
patienter, og dermed tjene
flere penge.

Det er problematisk, at
medhjælpere lovligt kan ud-
føre det lægelige arbejde,
mener speciallæge i gynæ-
kologi og obstetrik Christine
Felding.

– Der kan blandt andet væ-
re problemer ved spiralo-
plægninger. Specielt hos de
kvinder, der har født for ny-
lig, hvor man nemt kan jage
spiralen igennem livmode-
ren. Det kan man også kom-
me til som læge, men jeg vil
mene, at vi har en baggrund,
som gør, at vores grundlag
for at gøre det korrekt, er
størst.

Christine Felding er stærk
betænkelig ved, at loven gi-
ver alle og enhver lov til at
udføre visse lægelige opga-
ver.

– Det er uforsvarligt. Der
er rigtig mange ting, jeg skal
tage højde for, før jeg må læg-
ge en spiral, siger hun til
Ekstra Bladet.

Pædagog skanner gravide
Ekstra Bladet har blandt an-
det kendskab til en klinik,
hvor skanninger af gravide

foretages af en pædagogud-
dannet. Det er fuldt lovligt
via loven, og faktisk findes
der heller ikke specifikke
regler, som gør, at man kan
sikre sig kvaliteten af lige
præcis disse skanninger i
det private. Det fortæller for-
mand for Dansk Føtalmedi-
cinsk Selskab Olav Bjørn Pe-
tersen.

– Der er ikke er nogen for-
melle krav til undersøgerens
kompetencer ved en nakke-
foldsskanning i Danmark.
Derfor har vi indgået en afta-
le med den engelske organi-
sation Fetal Medicine Foun-
dation (FMF), som certifice-
rer den, der skanner, og hol-

der opsyn med deres arbejde
en gang om året.

På FMF's hjemmeside
fremgår det, at sonograf-cer-
tificeringen opnås gennem
et kursus over internettet. I
Danmark har 274 personer
taget kurset og kan derefter
kalde sig sonograf og i prin-
cippet foretage fosterskan-
ninger, hvis de får arbejde på
en klinik. De fleste på listen
har en baggrund i det sund-
hedsfaglige, men Ekstra Bla-
det finder også pædagogen
på denne liste. Og det overra-
sker formanden.

Det var ikke meningen
– Samarbejdet med FMF var
i sin tid tænkt som en kvali-
tetssikring af skanningerne,
men vi havde ikke forestillet
os, at folk uden sundhedsfag-
lig baggrund ville tage de
kurser og få certifikatet. Det
var aldrig meningen, siger
Olav Bjørn Petersen.

cama@eb.dk

Læs også lederen på side 2

Loven lader
lægerne hyre

et familiemedlem
eller en ven til at
udføre
vaccinationer,
indsætte spiraler
eller tilse dit 
syge barn 
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MANDAGENS SPØRGSMÅL
Er du tryg ved, at en læge ikke
behøver at være uddannet for
at udføre lægearbejde?



En sosu-
assistent må
gerne udføre
øjenoperation
I loven om medhjælp står
blandt andet, at lægerne har
ret til at delegere alle slags
opgaver til en medhjælp på
nær et fåtal, som kun lægen
må udføre. Recepter og døds-
attester er to af de i alt syv
specificerede opgaveområ-
der, som er forbeholdt den
autoriserede læge.

Den enkelte læge vurderer
selv, om det lever op til reg-
len om omhu og samvittig-
hedsfuldhed, når en opgave
uddelegeres til en medhjælp.
Derudover skal han også
selv vurdere, om medhjæl-
pen er tilstrækkelig kvalifi-
ceret, give instrukser og føre
kontrol med opgaven.

– Det er som udgangs-
punkt op til lægen selv at
vurdere, om de kan stå inde
for at give den enkelte opga-
ve videre til en medhjælper,
men lægen må i princippet
give enhver form for opgave
videre, fortæller Henrik Kri-
stensen, der er jurist hos
Sundhedsstyrelsen.

Klage hjalp ikke noget
Sundhedsstyrelsen kan
blandt andet fortælle om en
episode, hvor en patient
modtog en øjenoperation af
en social- og sundhedsassi-
stent i stedet for lægen selv.
Operationen foregik fejlfrit,

men patienten klagede alli-
gevel over episoden. Det hele
foregik dog på lovlig vis, og
patienten fik derfor kun
medhold i, at lægen skulle
have oplyst, at operationen
blev udført af en sosu-assi-
stent.

– Vil det så sige, at en hjerne-
kirurg i princippet kunne udde-
legere en hjerneoperation til
portøren, hvis han mente, det
var forsvarligt?

– Ja, i princippet. Men det
ville selvfølgelig være
usandsynligt at forestille
sig, siger Henrik Kristensen
til Ekstra Bladet.

Patientens sikkerhed for,
at opgaven går godt, ligger
derfor først og fremmest hos
den enkelte læges samvittig-
hed. Som patient har man
ifølge loven ret til at vide, om
man bliver behandlet af en
medhjælp eller en læge. Men
også her giver bekendtgørel-
sen rum til fortolkning.

– Som udgangspunkt skal
man oplyse, at det er en med-
hjælp, der udfører opgaven.
Men det er i sidste ende kla-
gesystemet, der afgør, hvil-
ken informationspligt lægen
har haft i det konkrete tilfæl-
de, siger Henrik Kristensen.

SUNDHEDSSTYRELSEN:

Det er lægens
ansvar 
Sundhedsminister Astrid
Krag svarer i en mail til Eks-
tra Bladet, at loven er en vig-
tig forudsætning for, at man
kan ansætte personale i al-
men praksis. Hun mener ik-
ke, at det er et problem, at en-
hver med loven i ryggen kan
udføre lægeligt arbejde på
patienter.

’Dog er der opgaver, der ik-
ke kan delegeres, som for ek-
sempel at udskrive recepter.
Det mener jeg generelt set er
en god ordning’, skriver mi-
nisteren.

Vil ikke svare konkret
Hun understreger, at ansva-
ret for behandlingen stadig
hviler hos den autoriserede

læge, og det er godt nok, me-
ner Astrid Krag.

– Der vil stadig være et læ-
geligt ansvar for den be-
handling, som udføres. Hvis
der er problemer, så kan
Sundhedsstyrelsen skride
ind, og det kan udløse en kri-
tik eller i grovere tilfælde, at
den ansvarlige læge straffes
med bøde eller fængsel.

Vi ville gerne have spurgt
ministeren, hvad hun vil gø-
re ved, at reglerne i dag bety-
der, at en pædagog eller
udenlandske læger uden au-
torisation frit kan praktise-
re, så længe en tilfældig læge
siger god for dem. Ministe-
ren ønskede ikke at komme
med et svar på dette, men un-
derstregede, at lægers an-
svar er stort, også når det
gælder ansættelse af med-
hjælpere. 

SUNDHEDSMINISTEREN: 

er mig, der placerer spira-
len. Alt andet er ulovligt, si-
ger han til Ekstra Bladet.

– Men vi kan jo bestille tid
specifikt hos Henriette, hvor-
dan forklarer du det?

– Det er fejlinformation
fra min receptionists side af.
Det er forklaringen.

– Men vi har kunnet bestille
hos Henriette to gange?

– Ja, men som jeg siger, er
det en fejl. Hvis du var mødt
op til dine konsultationer, så
havde du også set, at Henri-
ette kun klargør, og jeg deref-
ter udfører indgrebet. 

– Du kan også arbejde som sonograf hos mig,
hvis du ville – hvis altså jeg ville ansætte dig,
siger Tri Nguyen til Ekstra Bladets journalist.
FOTO: JAN UNGER

Ja, men som jeg siger, er det en fejl.
Hvis du var mødt op til dine

konsultationer, så havde du også set, at
Henriette kun klargør, og jeg derefter
udfører indgrebet 

Lægen må i
princippet

give enhver form
for opgave videre

Det er i
sidste ende

klagesystemet,
der afgør, hvilken
informationspligt
lægen har
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