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Kan offentliggøres i Berlingske Tidende straks, og senest lørdag den 19. november 1994.

PÆNE KARAKTERER TIL SYGEHUSENE.
Det viser en aktuel undersøgelse, Gallup har foretaget for Berlingske Tidende. Undersøgelsen omfatter telefoninterviews med et repræsentativt udsnit af Danmarks befolkning på 1101
personer over 13 år, og er gennemført i dagene 17. til 20. oktober i år.

Flertallet har tillid til sygehusene - en del har ikke.
Gallup-undersøgelsen viser, at 68 pct. af danskerne over 13 år har tillid til, at vi får en ordentlig og forsvarlig behandling ved indlæggelse på de offentlige sygehuse. Det er imidlertid
foruroligende, at 23 pct., eller mere end hver femte dansker, ikke har tillid til de offentlige
sygehuse. Hvorvidt man selv har været indlagt eller ej ser ikke ud til at betyde noget for tilliden til sygehusenes behandling. De 71 pct. af befolkningen der har været indlagt er generelt
tilfredse med den service, sygehusene har ydet under indlæggelsen, omend ikke helt så tilfredse som en tilsvarende undersøgelse registrerede for syv år siden. De fleste mener også, at
det fortsat er patienten der står i centrum på sygehusene og ikke personalet. Et stort flertal af
danskerne mener dog, at det er for svært at få erstatninger for de fejlbehandlinger, der
uvægerligt sker på sygehusene landet over.

Koncentrer specialerne - men bevar de små sygehuse
Undersøgelsen viser, at flertallet i befolkningen støtter, at den lægelige specialistviden samles på et begrænset antal centrale sygehuse og ikke spredes ud over alle sygehusene. Til
gengæld mener et flertal, at de små lokale sygehuse der kun yder en relativ enkel behandling,
bør bevares - næsten for enhver pris. Lægerne - ikke politikerne - skal så have det afgørende
ord om, hvordan de begrænsede midler skal fordeles indenfor sygehusområdet. Undersøgelsen viser også, at der hersker en vis uenighed om, hvem der skal drive de offentlige sygehuse. Idag driver amterne sygehusene, men op imod halvdelen af befolkningen ønsker enten
at driften skal overtages af Sundhedsministeriet eller af de lokale kommuner, som de enkelte
sygehuse ligger i.

I dag accepteres privathospitalerne
I de seneste ti år har Gallup med jævne mellemrum målt befolkningens holdning til privathospitalerne. Denne række af målinger dokumenterer, at der har fundet et holdningsskred til
private hospitaler sted, siden de første sådanne hospitaler blev åbnet i begyndelsen af
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firserne. I dag er langt hovedparten af danskerne positive overfor privathospitalerne. Tilmed
mener næsten tre ud af fire, at de private hospitaler kan inddrages i bestræbelserne på at
nedbringe ventelisterne på de offentlige sygehuse. Dette skyldes nok ikke mindst, at danskerne ikke ser den store forskel på den lægefaglige standard, som henholdsvis det offentlige
sygehussystem og de private hospitaler kan tilbyde.

Gallup Instituttet.
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