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Jeg blev mødt af tabuer og angst for forandring…

Set med internationale briller virker det danske sundhedsvæsen meget konservativt. Danskerne er bange for forandringer, og det giver sig bl.a. udslag i at lægerne ikke tør nærme sig noget fremmedartet, mener en dansk læge med udenlandsk baggrund.


- Det var meget hårdt, jeg kunne ikke bruge min baggrund, og der var ingen muligheder for at komme til orde med andre tanker end de herskende. Patienterne havde vi slet ikke tid til at tale med – det gjaldt bare om at overleve, siger læge Vivian Hauck om sit møde med det danske sundhedsvæsen.

Vivian Hauck er opvokset i Argentina og Brasilien. Hun blev uddannet læge i Rio i 1989, hvor hun også har studeret homøopati i to år, og hun har også erfaring med healing og spirituelle teknikker. Hun taler seks sprog, bl.a. fordi hendes far er tysk (læge) og moderen dansk. I 1996 kom hun til Danmark, hvor en medicinsk afdeling blev hendes første arbejdsplads.

- Det var chokerende. Jeg kom med mine erfaringer fra Sydamerika, og jeg kender det tyske sundhedsvæsen, men dette havde jeg aldrig oplevet før. På et dansk sygehus var en masse emner pludselig tabu – emner, som ville være helt naturlige, hvor jeg kommer fra.

- Taler man om alternativ behandling i frokostpausen, får man nogle underlige kommentarer. Det bliver ikke taget alvorligt, kollegerne reagerer med ironi eller med negative vittigheder. Så det tør man ikke fortsætte med. Det er meget frustrerende, og man tør ikke være spontan. 

- Mentaliteten virker meget fremmed på mig. Danske læger tør ikke prøve noget andet end det, de kender, og de er meget skeptiske over for alt, der virker fremmed for dem. Derfor er det meget besværligt overhovedet at introducere noget nyt her i landet.

- Jeg forstår godt, at mange holder lav profil. De læger, der seriøst beskæftiger sig med noget alternativt, løber en stor personlig risiko – de risikerer at blive frosset ud og at deres karriere bliver bremset. Samtidig har de svært ved at få penge til at forske i noget alternativt, så det kræver virkelig ildsjæle!

Tiden er moden

- Lægerne har tilsyneladende nogle forsvarsmekanismer, som er med til at fastlåse situationen. De har svært ved at tænke i nye baner og sætte sig ind i noget der er anderledes, det virker meget skræmmende på dem. Jeg tror det er noget grundlæggende i den danske mentalitet – mange danskere virker som tryghedsnarkomaner, der er bange for forandringer.

Vivian Hauck mener der er stor forskel på de praktiserende læger og specialisterne på sygehusene. I almen praksis er der ofte en større åbenhed over for alternativ behandling, mens sygehuslægerne virker mere konservative. Dog mener hun også, at der er en større åbenhed i dag, end da hun kom til Danmark for fem år siden.

- Jeg ser et stort behov for flere valgmuligheder i det danske sundhedsvæsen, fx når det gælder kroniske sygdomme. Der bliver brug mange penge på megen medicin, og resultaterne er små og bivirkningerne store. Jeg synes selv, at det er krænkende, at jeg betaler en masse i skat, men ikke må vælge den behandling, der er bedst for mig selv.

- Tiden er moden til brobygning nu. Danskerne bruger de alternative behandlinger, og der er brug for at se nærmere på kvaliteten og virkningerne. Vi skal også se samfundsøkonomisk på det – jeg mener der er meget at spare, hvis vi informerer om forebyggelse via alternative metoder og opfordrer til at tage ansvar for egen sundhed, siger Vivian Hauck.

- Det sidste bliver sikkert ikke nemt, idet danskerne er opdraget til at lade autoriteterne tage over og tage ansvaret for alt mellem himmel og jord, bl.a. sundheden.

- Men vi må ikke isolere os. Brobygningen mellem de to sundhedssyn er inde i en global udvikling, men Danmark er bagud i forhold til de fleste andre lande. Vi er nødt til at gå mere aktivt ind i arbejdet og håndtere problemerne fordomsfrit og på tværs af faggrænserne.

Vivian Hauck har – trods alt – lyst til at bruge sine erfaringer her i Danmark, og det vil hun gøre ved at gå ind i brobygningsarbejdet og være med i opbygningen af et internationalt netværk mellem forskere og læger. 
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