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Forord

Kære læser
Denne bog er blevet til ved et tilfælde i den forstand, at 

jeg ikke havde planlagt at blive syg og få intimt kendskab til 
dele af sygehusvæsnet.

Men sådan gik det altså. I november 2019 fik jeg meget 
svært ved at trække vejret. En telefonsamtale med en sekre-
tær hos min daværende praktiserende læge førte til en aftale 
om en konsultation 14 dage senere, da lægesekretæren ikke 
vurderede, at min tilstand var akut. Og derfra gik det bare 
slag i slag.

Jeg klarede ikke at vente de 14 dage på min aftale med min 
praktiserende læge og blev derefter indlagt akut på Slagelse 
Sygehus, hvor man konstaterede, at jeg havde vand i lunger-
ne og i øvrigt nok en ganske alvorlig brystkræft.

Fra akutmodtagelsen gik rejsen nu til lungemedicinsk af-
deling på Slagelse Sygehus, som ikke syntes, der var grund 
til at skynde sig med at få tappet de – viste det sig – over 3 
liter væske i min venstre lunge – og som efterfølgende heller 
ikke mente, at der var grund til at holde øje med, om der 
skulle komme mere væske, eller om der måske var noget på 
den anden lunge – dette uagtet, at det er almindelig viden i 
de kredse, at væske i lungerne kan være en sidegevinst ved 
visse typer af kræft – herunder brystkræft. Jeg vidste det til 
gengæld ikke, og der var heller ingen, der syntes, de skulle 
fortælle mig det, så derfor forstod jeg ikke, at jeg blev ved 
med at have svært ved at trække vejret, og jeg anede ikke, 
hvad jeg egentlig fejlede.

Det gjorde de heller ikke noget ud af at finde ud af på Lun-
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gemedicinsk afdeling på Slagelse Sygehus. Til gengæld var 
de ved at slå mig ihjel to gange undervejs, (sådan noget skal 
man ikke tage personligt i det system) ,og da de lige pludse-
lig besluttede, at nu kunne jeg godt sendes hjem, var grund-
laget lige så tyndt, som da jeg blev indlagt. Der var godt nok 
kommet flere papirer til, og arbejdshypotesen var nok – det 
blev ikke sagt, for patienter forstår jo ikke deres diagnoser 
– at jeg havde KOL, så derfor var der jo ikke grund til at in-
teressere sig for eventuel væske i mine lunger.

Så jeg blev udskrevet – med ilt, men uden nogen form for 
forklaring eller aftaler om opfølgning. Som sagt med ilt, og 
også med kørestol, for jeg havde så lidt luft, at jeg ikke kunne 
gå. 

Ugen efter var jeg stadig lige forpustet, men jeg skulle en 
tur til brystkirurgisk afdeling i Ringsted – og her var der en 
kirurg, som foreslog, at jeg lige fik taget et røntgenbillede af 
mine lunger, når jeg alligevel var der, for hun var sikker på, 
at der var væske igen. 

Og det havde hun ret i. Men hvordan får man lov til at få 
tømt sine lunger i Region Sjælland? Ja se, det er en særlig 
historie, for det får man ikke, bare fordi man har brug for 
det! Det ville naturligvis være for nemt. Svaret kan i øvrigt 
findes i kapitel 7.

Men jeg endte på Lungemedicinsk afdeling i Næstved, og 
her tømmer de lunger konstant og hele tiden, når der er brug 
for det. Og det hjalp. Det hjalp også at få at vide, at der altså 
er denne mulige sammenhæng mellem brystkræft og væske 
i lungerne, for nu begyndte jeg at vide, hvad jeg selv kunne 
gøre for at bidrage til festlighederne, og hvilke diagnoser, jeg 
ikke skulle stole på.

Og så var jeg så heldig at rende ind i en fysioterapeut, 



6

som ikke så KOL-patient som rygmarvsreaktion. Der skete 
ganske enkelt det, at jeg konstaterede, at jeg havde glemt, 
hvordan man trækker vejret rigtigt. Det skyldes jo nok, at jeg 
havde trukket vejret med og gennem væske længe og der-
for havde fundet måder at kompensere på. Men det skyldes 
også, at det efterhånden blev et teoretisk projekt for mig at 
trække vejret. Og så går det galt. Mere konkret handlede det 
om, at diverse sygeplejersker og SoSu-damer havde travlt 
med at belære mig om, at jeg skulle trække vejret med ma-
ven. Men hvordan kunne de ikke forklare mig, og jeg havde 
som nævnt glemt det. 

Derfor tilkaldte de en fysioterapeut. Meningen var, at hun 
skulle starte min træning som KOL-patient, men hun spurg-
te – som en af de ganske få personer, jeg mødte på min rejse 
– hvordan jeg havde det, og så var det en helt anden slags 
træning, vi fik startet så småt. 

Så kom jeg hjem igen. Men denne gang med en fast afta-
le med Lungemedicinsk afdeling i Næstved om at få tømt 
min(e) lunge(r), når jeg havde brug for det, selv om det sta-
dig betød en køretur med ilt og kørestol fra Korsør til Næst-
ved mindst en gang om ugen. Det blev der heldigvis lavet 
om på ret hurtigt, fordi jeg blev indstillet til permanent dræn 
i min venstre lunge, så i mange måneder har jeg selv tømt 
lunge, når jeg havde behov for det. Oveni fik jeg startet noget 
lungegenoptræning helt privat og uden om alle væsner, og 
det har været en succes, der både kan ses og høres. 

Samtidig kom der så gang i min kræftbehandling. Jeg 
mødte op til en første samtale med en såkaldt patientansvar-
lig læge på okongologisk afdeling på Næstved Sygehus lige 
før jul 2019. I min familie hedder den nu okongologisk af-
deling, og det skyldes ikke, at vi ikke kan stave til onkologi; 
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det skyldes derimod, at der har været meget langt mellem 
de fagligt kompetente personer, jeg har mødt. Så nu skelner 
vi altså: Okongologer findes i hobevis og bør undgås uanset 
deres titel og status; onkologer skal man lytte til, for de ved, 
hvad de taler om. 

I skrivende stund (juli 2020) er det 4 måneder siden, at 
iltapparatet har været i brug. Kørestolen har samlet støv lige 
så længe; jeg kan både gå og stå, pudse vinduer og svinge 
vasketøj i kælderen. Jeg kan luge min blomsterpark og be-
nytte alle de offentlige transportmidler, jeg har lyst til. Det 
skyldes ikke gennemtænkte tilbud om genoptræning eller 
behandling. Derimod har jeg selv fået etableret træningspro-
grammer – og faciliteter, som takket være en stor del person-
lig stædighed er blevet fulgt hver eneste dag. Og så er jeg så 
heldig, at jeg har passet mit arbejde og har kunnet gøre det 
uden en eneste sygedag og i øvrigt har god og klartskuende 
hjælp at hente blandt pårørende, venner og medarbejdere.

Men spørger du den patientansvarlige okongolog på 
Næstved Sygehus – eller nogen af de andre personer, der 
har taget ansvar fra mig – tror de, at jeg stadig sidder i køre-
stol og får ilt, for ingen har nemlig spurgt mig, hvordan jeg 
har det, når de nu programmæssigt har talt med mig. Og 
ingen har interesseret sig for, om min hverdag fungerede, 
eller om jeg kunne have brug for en eller anden slags hjælp 
eller vejledning. 

Derimod har specielt okongologerne på Næstved Sygehus 
haft travlt med at besvære sig over, at jeg er og har været en 
meget besværlig patient, som ikke artigt vil tilpasse mig rol-
len som fuldtidspatient, der gerne bruger en dags kørsel på 
at få foretaget en undersøgelse på Regionens fjernestliggen-
de adresse, som siger tak, når man igen og igen bliver tilsagt 
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til klokken 11 eller 13 til en indholdsløs samtale, som uden 
problemer kunne have været lagt klokken 8 eller være fore-
gået pr. telefon, så der ikke går endnu en arbejdsdag med 
absolut ingenting., og som tillader sig at reagere, når man 
bliver fyldt med ulogisk øregas fremfor fagligt forsvarlig in-
formation.

Faktisk har jeg været så uartig og besværlig, at jeg er ble-
vet indkaldt til et møde med en ledende overlæge. Meningen 
var jo at tale mig til rette, men sådan gik det ikke, hvilket 
man kan læse mere om i et andet af bogens kapitler.

Jeg har også klaget over en læge på Lungemedicinsk afde-
ling på Slagelse sygehus, hvilket afstedkom et dialogmøde 
med mulighed for ved selvsyn at opleve, hvad den lægelig 
verden forstår ved begrebet dialog og lægefagligt forsvarlig 
adfærd.

Det syge væsen har sin egen definition af begrebet dialog, 
og den er envejs.

Jeg har aldrig tidligere haft behov for at have tæt kontakt 
med netop dette væsen og troede vel egentlig nok, at det i 
bred almindelighed fungerede ganske fornuftigt. Men da 
jeg blev tvunget til at have en ret så tæt kontakt, blev jeg 
enig med mig selv om, at jeg lige så godt kunne bruge tiden 
fornuftigt. For tid er nemlig noget af det, som patienter pr. 
definition åbenbart har nok af. Det indgår ganske enkelt i 
socialiseringen af den enkelte person til at kunne varetage 
sin patientrolle til perfektion, at man lærer at indordne sig 
tidsmæssigt. For naturligvis er der forskel på værdien af pa-
tientens og væsnets tid, og artige patienter har lært at ind-
ordne sig og at vente.

Så jeg ventede og observerede. Jeg ventede og eksperi-
menterede, og jeg ventede og analyserede. Jeg forsøgte at af-
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kode væsnets interne regler og konstaterede, at væsnet ikke 
er enigt med sig selv. Det gør det meget svært og usikkert at 
være artig patient, men det er også spild af tid og et ekstremt 
dårligt signal til angste og syge mennesker, fordi det skaber 
utryghed. Men så træder en ny regel i kraft: Det viser sig 
nemlig, at væsnet altid har ret, og hvis man mener noget an-
det eller kan påvise, at væsnet har sagt eller gjort noget, som 
er i modstrid med væsnets egne regler, er det altid patienten 
eller de pårørende, der har misforstået, for hvad kan man 
ellers forvente af mennesker, som ikke er del af væsnet?

Og imens jeg ventede, observerede og analyserede, regi-
strerede jeg også de mange fejl, som væsnet nåede at levere 
i forhold til min egen lille behandling. Alt i alt har jeg regi-
streret 34 fejl, hvoraf mange alvorlige og altså med potentielt 
sundhedsskadelige eller sundhedsfarlig effekt på de trods 
alt få gange, jeg har været i kontakt med væsnet. De registre-
rede fejl er fundet på Akutmodtagelsen på Slagelse Sygehus, 
på Røntgenafdelingen på Slagelse Sygehus, på Lungemedi-
cinsk afdeling på Slagelse Sygehus og på okongologisk afde-
ling på Næstved sygehus. Og selvom en del af disse fejl som 
nævnt kunne have haft alvorlige følger, er der ingen af dem, 
der havde krævet særlig ekspertise at undgå. Det er meget 
tankevækkende. 

Til gengæld bør jeg nok understrege, at alle disse fejl – eller 
afvigelser, som vi plejer at kalde dem – er blevet gennemgået 
med patienter, sygeplejersker, pårørende og læger fra andre 
dele af landet. Alle kan genkende flere af mine registrerede 
afvigelser, og alle kan fortælle lignende historier. Det er altså 
ikke noget specielt for de afdelinger, jeg har nævnt, og det 
er heller ikke bare mig, der har pirket til et ukendt væsen 
med ukendte aktører. Og det er rigtigt vigtigt, fordi denne 
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bog ikke skal handle om mig eller mine fortrædeligheder, 
men om et sygt væsen og en feberfantaserende kultur. De 
afvigelser, jeg har registreret, bliver brugt som eksempler til 
at belyse forhold igennem bogen, men husk: Det kunne lige 
så godt have været andre mennesker og lignende eksempler.

Dertil kommer: Mange af disse fejl er i sig selv samtidig 
udtryk for en sådan manglende faglig viden og en sådan 
mangel på respekt for patienterne, at det dels må resultere 
i brud på tillid og troværdighed mellem behandler og pa-
tient, dels indebærer en fuldstændigt tåbelig og fuldstæn-
digt unødvendig chikane af patienten.

Et enkelt eksempel til belysning: I begyndelsen af mit be-
handlingsforløb hos okongologerne i Næstved, skulle jeg 
have taget blodprøve hver 14. dag. Blodprøve kan i Region 
Sjælland tages på de store hospitaler i Slagelse, Næstved, 
Roskilde, Køge, Nykøbing Falster og Holbæk. Men jeg bor i 
Korsør og skulle altså på dette tidspunkt transporteres med 
kørestol og ilt til et sted, hvor denne blodprøve kunne tages. 
Det ville betyde en dagsrejse med Flextrafik at få blodprøven 
taget på et af Regionens sygehuse, og samtidig var det umu-
ligt at blive transporteret med Flextrafik, fordi de ikke ville 
transportere mig med mit iltapparat, som er købt privat og 
godkendt til flytrafik, men altså ikke til Flextrafik. Samtidig 
ville de ikke køre mig hen til blodprøvetagningen – de ville 
sætte mig af ved hovedindgangen – så var deres job overstå-
et. 

Se, der var ingen okongologer, som interesserede sig for, 
hvordan jeg på magisk vis kunne flytte mig fra min bopæl til 
blodprøvetagningen og tilbage igen. Og sygeplejerske Line 
fra Okongologisk Ambulatorium mente heller ikke, det var 
noget, hun skulle tage sig af. Da jeg senere kom til at nævne 
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dette for hende, var hendes indstilling faktisk, at det nok var 
en barriere, jeg selv havde opfundet for at være uartig, be-
sværlig og imod.

Men det var det ikke, og løsningen måtte jeg igen finde 
selv. Jeg fandt en pensionist, som gerne ville køre for mig og 
lægge bil til – jeg har nemlig hverken bil eller kørekort. Det 
var naturligvis en dyrere løsning end flextrafik, til gengæld 
var det virkeligt fleksibelt og reddede meget i de måneder, 
hvor det var nødvendigt, fordi jeg var afhængig af kørestol 
og iltapparat.

Men det allerstørste problem fandt aldrig en løsning. Som 
nævnt bor jeg i Korsør, og her havde Region Sjælland i sin 
visdom – eller hvad det nu bør hedde – resolveret, at vi kun-
ne klare os med et tilbud om blodprøvetagning og EKG to 
morgener i Korsør; henholdsvis mandag og torsdag og fra 
klokken 8-10 uden mulighed for at bestille tid., og i øvrigt 
med ferielukning mellem jul og nytår, i påsken og i ugerne 
26-33 – begge inklusive.

Nu gik det jo hverken værre eller bedre end at min be-
handling hos okongologerne og Line startede en onsdag, 
hvorfor Line krævede, at jeg fik foretaget blodprøve to uger 
efter på en onsdag. Det gjorde jeg ikke, eftersom Regionen jo 
tilbød blodprøvetagning om torsdagen i Korsør, og jeg der-
for kunne undgå en lang køretur, som jeg selv skulle betale, 
samt en masse spild af tid ved at vente til torsdag.

Onsdag havde jeg planmæssigt Line i telefonen, og hun 
blev godt nok tøsefornærmet, da jeg forklarede hende, at det 
blev torsdage fremover. Hun forklarede med meget spids 
stemme, at det var meget vigtigt, at der var 14 dage mellem 
blodprøverne. Jeg fortalte hende – for måske kunne hun ikke 
overskue det – at de 14 dage mellem to onsdage er præcis lige 
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så lange som mellem to torsdage, og at det altså kun drejede 
sig om en overskridelse af det foreskrevne interval en enkelt 
gang – en forbrydelse, der altså var sket og var overstået. 

Men det var Line ikke enig i. Det skulle være onsdage også 
fremover, og hun var til gengæld så venlig at forklare mig, at 
det ikke var noget problem, for jeg havde ret til at tage fri fra 
arbejde hele dagen, når jeg skulle have taget blodprøve, og 
det skulle jeg bare udnytte. 

Og nu kære læser tror du, jeg lyver. For der skete jo det, at 
Line fra okongologisk ambulatorium rutinemæssigt ringede 
mig op hver anden onsdag for at rykke efter min blodprøve, 
hvorefter hun rutinemæssigt fik det svar, at hun godt vidste, 
den ville blive klaret dagen efter. Det stod på i næsten to 
måneder, og i mellemtiden raslede min tillid til de behand-
lingsansvarlige okongologer og deres medhjælpere ned til 
under kælderniveau. 

Men fagligt begyndte jeg at spekulere: For hvad er det, 
der sker i Lines hoved i denne situation? Og hvorfor vælger 
hun at starte en konflikt for at få mig til at acceptere den lan-
ge køretur og alt tidsspildet ved at få taget blodprøven om 
onsdagen? Lidt firkantet var mit spørgsmål det, som alle, der 
kommer i kontakt med væsner og deres familiemedlemmer 
stiller sig selv:

Er det dumhed , misforståelser eller er det bevidst chika-
ne? 

Selvfølgelig kan det være alle mulige ting midt i mel-
lem. Men jeg er sikker på, vi alle sammen har stillet os dette 
spørgsmål mange gange – og altid i forbindelse med en per-
sons mere eller mindre systemstyrede adfærd. 

Et andet spørgsmål, jeg ved jeg ikke er ene om at stille, er 
dette: Hvad skal det til for? Har det noget formål? Giver det 
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nogen mening? Hvis man ikke kan se nogen mening med en 
eller anden regel, og medarbejderne i systemet heller ikke 
kan give nogen forklaring, men til gengæld håndhæver reg-
len til punkt og prikke, og den har negativ effekt,; enten som 
irritationsmoment eller med en decideret skadelig effekt, 
er det svært ikke at tænke: bevidst chikane eller generende 
dumhed?

Her kommer et lille eksempel, og det har jeg ikke selv op-
levet. Jeg har en god bekendt, der desværre har mistet det 
meste af synet. Det hænder, han skal på øjenafdelingen på 
et af regionens sygehuse, og når han skal det, får han na-
turligvis en indkaldelse med hans navn, et mødetidspunkt 
og en ultrakort beskrivelse af formålet med indkaldelse; ty-
pisk øjenundersøgelse. Derudover er der en række praktiske 
standardoplysninger, som alle patienter får tilsendt. Nu skal 
man huske, at der er tale om en øjenafdeling, og at i hvert 
fald nogle af patienterne på sådan en afdeling kunne tæn-
kes at have synsproblemer. Så derfor sender man naturligvis 
denne indkaldelse i e-boks, som min bekendt og de fleste 
af hans lidelsesfæller ikke kan se at komme ind i eller læse 
overhovedet. Min bekendt har et oplæsningsprogram på sin 
PC og kan derfor som regel klare selv at læse mails, men 
oplæsningsprogrammet kan ikke bruges til e-boks, og hel-
ler ikke til de dokumenter, man eventuelt kan få lirket ud af 
e-boks. 

Min bekendt spørger naturligvis øjenafdelingen, om de 
ikke kunne lokkes til at give ham besked om mødedato og 
tidspunkt pr. mail eller telefon, men næh nej – det må de 
ikke. Min bekendt spørger naturligvis hvorfor, og får i før-
ste omgang ikke noget svar, fordi den person, han spørger, 
ikke har noget svar. Men næste gang, han spørger, får han 
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det svar, at det skyldes persondatareglerne. Min bekendt 
spørger derfor, hvilke paragraffer i persondatareglerne, man 
overtræder ved at ringe og fortælle ham, at man gerne vil se 
ham til undersøgelse 17/6 klokken 10 på øjenafdelingen. Det 
er der ikke noget svar på; derimod er det tydelidt at mærke, 
at min bekendt nu nærmer sig en karakteristik som uartig og 
besværlig. For der findes jo ikke noget godt svar på: Hvad 
det skal til for. 

Hvorfor er det ikke muligt at ringe til en mand med en be-
sked om en mødeaftale, når manden ikke kan se eller bruge 
det medie, man plejer at anvende til kommunikation? Hav-
de det nu været et hvilket som helst andet væsen – lad os 
sige kulturarvsstyrelsen – havde man godt kunnet forstå, at 
de måske første gang henvendte sig pr e-boks, men de hav-
de været parate til at bruge andre kommunikationsmidler 
fremadrettet, og de ville havde undskyldt, hvilket de over-
hovedet ikke havde behøvet. Men øjenafdelingen har ikke 
muligheden for at benytte sig af de samme undskyldninger. 
De ved godt, hvilke af deres patienter, der ikke kan se, og 
de bør derfor også være de første til at finde alternative løs-
ninger. Og når de altså åbenbart ikke mener, at de skal det, 
og de til gengæld ser ud til at mene, at det faktisk er deres 
pligt at kommunikere med deres patienter under anvendelse 
af metoder og medier, som patienterne ikke kan bruge, og 
som sætter patienterne i alle mulige dumme og unødvendigt 
besværlige situationer, vil der for de fleste af os almindelige 
dødelige kun være 2 mulige konklusioner: 1: De er dumme. 
2: Det er bevidst chikane.

Hvis det nu rent faktisk ikke er tilfældet – øjenafdelingen 
er hverken dum eller ude på bevidst at chikanere – men man 
ved for eksempel ikke, hvem man skal spørge om hvad for at 
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få lov til at gøre noget andet (et meget almindeligt problem 
hos syge væsner), er det et usandsynligt dumt signal at sen-
de, når man bare lettere arrogant bliver ved med at benytte 
sig af e-boks og affejer spørgsmål og kritik med gennemsku-
elige ikke-svar. Og så har man inviteret til, at folk og fæ samt 
alle patienterne kun kan se, at de er dumme og bevidst chi-
kanerende på den øjenafdeling. 

Og nu synes jeg egentlig, det er på tide at begynde vores 
rejse rundt i eksempler, teorier og beskrivelse for at lede ef-
ter meningsfulde svar på lige præcis det spørgsmål: Er det 
med vilje, eller er det dumhed? Og hvad skal det til for?

Vi skal bruge svaret, fordi det kan gøre det enklere for 
den enkelte at ”overleve” som patient i det syge væsen; til 
gengæld tror jeg ikke meget på, at vi kan bruge svaret til 
at kurere væsnet. Dertil har det alt for mange støtter blandt 
medarbejderne og alt for lidt faglig forståelse af, hvad det 
egentlig er, væsnet kan gøre, når det fungerer godt. Og jeg 
tror egentlig slet ikke, at medarbejdere og væsen ønsker sig 
det anderledes. Det går så godt og er så hyggeligt, og i al 
almindelighed får man jo patienterne til at makke ret og er 
beskyttet mod ansvar, når man grundet faglig uvidenhed el-
ler okongologisk visdom får slået patienter ihjel. 

Men der er så mange andre væsner, hvor vi med den sam-
me indsigt og forståelse kan gøre en forskel, og hvor folk 
gerne vil, men ikke ved hvordan. Jeg håber denne lille bog 
kan hjælpe dem, der gerne vil systemiske ændringer – uan-
set systemet, – og jeg håber, at den kan være til inspiration 
for de patienter og pårørende, der gerne skulle overleve et 
møde med det syge væsen i fremtiden.

 




