
Blokpolitik har i mange generationer 
været et FYORD.
Men i de seneste lille halve snese år, har 
den danske befolkning set mere til blok-
politik end i de foregående 50 år.
Det værste er dog, at troværdigheden til 
Regeringen og dens støtteparti Dansk 
Folkeparti bliver mindre og mindre.

Den senere tids polemik omkring overbeta-
linger til privathospitalerne er et tydeligt ek-
sempel på - måske ikke magtmisbrug, men 
så groft manipuleringer af diverse rapporter, 
arbejdspapirer etc.

Hvorfor skal der være så meget bævl med 
at få dokumenter offentliggjort, hvorfor skal 
journalister trækkes gennem sendrægtige 
behandlinger om udleveringer af dokumen-
ter og hvorfor finder ledelsen af Sundheds-
ministeriet det OK at holde hånden over 
Sundhedsministeren?

Dansk Folkepartis rolle kan også undre! For 
partiet har tidligere slået til tromme for, at 
være danskerenes garant for, at reglerne i 
offentlig forvaltning skulle overholdes.
I sagen om overbetalinger til private ho-
spitaler, har Dansk Folkeparti fredet både 
ministerene og regeringen. Har Dansk 
Folkeparti modtaget flere informationer fra 
regeringen end journalister og den danske 
befolkning? Hvor længe kan Dansk Folke-
parti holde til at være parlamentarisk grund-
lag for en utroværdig regeringen?

Det kan undre, at ledelsen af ministerier, til-
lader, at der manipuleres med dokumenter.
Selvom ministerier handler under en mini-
steres ansvar, kan ledelsen melde fra, hvis 
der sker uregelmæssigheder - hvorfor sker 
det ikke?

Ministeriernes ledelser er også underlagt 
grundloven og skal handle i overensstem-
melse med lovgivningen - også selvom det 
er i modstrid med en ministeres ordre.
Da dette - tilsyneladende - ikke er sket i 
forbindelse med sagen om privathospita-
lernes overbetaling, kan det give anledning 
til at tro, at Sundhedsministeriet er købt af 
ministeren - det kaldes korruption og bestik-
kelse.

Er det ikke på tide, at få ryddet ordentlig op 
i regeringens skeletter og få sandhederne 
frem?

Afslutningsvis skal siges, at det er i orden at 
ønske en anden ideologisk retning, men så 
må det også meldes klart ud, at det er det 
der er formålet!
- så havde man måske undgået alt det bævl 
med overbetalinger til privathospitalerne og 
i stedet kaldt overbetalingerne statsstøtte til 
privathospitalerne.
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Sundhedsministeren og Sundhedsministeriet er 
utroværdige!

Af Leif BerteLsen, ingeniør M. iDA, HD

I DR P1 den 6. december kl. 1710 var et indslag om Sundhedsministerens og Sundhedsmi-
nisteriets håndtering af dokumenter i forbindelse med „overbetalinger“ med mere til privat-
hospitalerne.
Indslaget må give røde øre til både Sundhedsministeren - både den nuværende og tidli-
gere Sundhedsministe - og til ledelsen af Sundhedsministeriet.
Det kan undre, ar Dansk Folkeparti har fredet Sundhedsministeren - det kunne give anled-
ning til at tro, at Dansk Folkeparti har modtaget mere information end den danske offentlig-
hed.
Mig bekendt har medarbejder i ministerier ret og pligt til at melde fra, hvis der sker uregel-
mæssigheder. 
Er Sundhedsministeriets ledelse og medarbejder „købt“ af Sundhedsministeren?


