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Deltagere: Josephine Holm Bach og Natacha Petersen
Det danske sundhedsvæsen skal reformeres, de fem danske regioner skal nedlægges, og
der skal være flere behandlinger tættere på borgerne. Det foreslår regeringen med deres
nye sundhedsreform, som bygger på sundhedsfællesskaber i stedet for regioner.
Et koncept, de har haft i Skotland siden 2016, som på mange
måder ligner Danmark. Vi tog derfor til Skotland for at høre
om deres erfaringer og tale med journalister om tendenser i
et mediebillede blandt en befolkning, der på mange måder
minder om danskerne.

Surgeons Hall
Første dag i Skotland bød på et besøg på det prisvindende
museum ‘Surgeons Hall’. Her fik vi et indblik i en historisk,
patologisk samling, som gemte på alt fra gamle tænder til de
mest mærkelige fund i menneskers mavesække i løbet af de
sidste 200 år. En makaber oplevelse, der fik frokosten til at
vende rundt i maven.

Fun fact! Tandbørsten stammer tilbage fra 1700-tallet

Besøg hos sundhedschef Alison Taylor
Den næste dag havde vi sat et møde op med Alison Taylor, som er chef for det største
sundhedsfællesskab i Skotland - nemlig Edinburghs.
Hun gav os en introduktion til hele det skotske sundhedsvæsen og fortalte om sit arbejde
gennem de mange år, hun har arbejdet på sundhedsområdet. Alison Taylor forklarede os,
hvordan forarbejdet til etableringen af sundhedsfællesskaberne havde været, hvordan det
gik i begyndelsen, og hvad status var på et nationalt plan her tre år efter, projektet blev skudt
i gang.
Det var et interessant indblik i et sundhedsvæsen, som kæmper med utrolig mange af de
samme udfordringer, som vi har i Danmark: Flere kronisk og komplekse syge, for få læger
og sygeplejersker og råb om flere varme hænder. Derudover oplever Skotland også et andet
problem, som vi i mindre grad har i Danmark: Store forskelle på sundhed mellem de sociale
klasser.

Besøg i det skotske Parlament
Senere besøgte vi et af de yngste parlamenter;
Scottish Parliament, som blev dannet i 1997, da
skotterne stemte for at have sit eget parlament.
Der sidder 129 repræsentanter i parlamentet med
en førsteminister. Opbygningen er lidt anderledes
end i Danmark, hvor de i Skotland har både
regionale og nationale repræsentanter samlet i
Parlamentet.

Vi var også inde og overvære et
møde i det der svarer til
Forretningsudvalget i Danmark. Det
var sjovt at opleve, at de - ligesom i
UK - også kommer med kommentarer
og ruller med øjnene, hvis de er
uenige. Derudover havde vi valgt at
overvære mødet, da der bl.a. var
unge, uddannelse og sundhed på
dagsordenen.

Writers Hall
Derudover besøgte vi museet “Writers Hall”, som havde
flere prominente skotske forfattere bl.a. Robert Burns,
Sir Walter Scott og Robert Louis Stevenson. Derudover
lærte vi også om skotsk kultur og samfund flere
hundrede år tilbage, som bl.a. har haft indflydelse fra de
danske vikinger. Derudover faldt vi i snak med en ældre
herre, der vidste en masse om litteratur og kunne gøre
os meget klogere på det skrevne ord.

Besøg på University of Edinburgh
Vi lærte meget om skolesystemet i Skotland samt journalistikog medicinstudiet på et af de ældste universiteter i den
engelsktalende del af verden. Vi fik bl.a. en rundvisning af en
nuværende elev, der læste medicin, og viste os de historiske
og fede steder på uni.
Det var utroligt at opleve så gammelt et universitet, som har
huset premierministre, Nobelprismodtagere og et utal af
olympiske medaljevindere.
Derudover var det meget
tankevækkende at opdage,
at journalistik ikke fylder
særlig meget på det gamle
uni. Flere, vi talte med, gav
udtryk for, at der i stigende grad kom mere og mere
“BuzzFeed”-journalistik og i mindre grad traditionel, kritisk
journalistik. En skam.
Fun fact! Forfatteren bag Sherlock Holmes, Arthur Conan
Doyle, studerede medicin på University of Edinburgh og
blev senere forfatter. Han baserede sin karakter Sherlock
Holmes på en professor, han havde, der efter sigende var
kendt for at kunne diagnosticere folk ved blot at kigge på
dem.

Besøg hos The Scotsman ved journalist
og sundhedskorrespondent Kevan
Christie
Vi mødtes med Kevan Christie, som er ansat på The
Scotsman og i en årrække har skrevet om sundhedsstof
og dækker nationale nyheder. Han kunne give et kritisk
perspektiv på både journalistikken i Skotland og på
sundhedsområdet. Han var meget velovervejet og en
erfaren herre, der lærte os meget om at være kritisk og
arbejde på en avis, som har nedgang i antallet af oplag.
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