Pressemeddelelse

Benedicte Dahlerup, der blev kendt i hele Danmark i forbindelse
med DR-dokumentaren ‘Pigen der ikke ville dø’, udgiver bog, der
beskriver de vidtrækkende konsekvenser, udsendelsen fik.

”Det handler om retssikkerhed for
personale og patienter”
Speciallæge i neurokirurgi Benedicte Dahlerup har haft nogle
særdeles turbulente år, siden hun blev sat på hjul og stejle i DRudsendelsen ‘Pigen der ikke ville dø’ i 2012. Dokumentaren om en
ung kvinde, der blev bragt ind på Aarhus Universitetshospital med
et hovedtraume efter et forfærdeligt biluheld, gjorde et stort
indtryk på de 1,4 million seere, der kiggede med. Benedicte
Dahlerup blev efterfølgende hængt ud af Danmarks Radio, klaget
over til Styrelsen for Patientsikkerhed, sigtet af politiet og kørt
gennem hele samfundets tærskeværk, fordi tv-dokumentaren
valgte at fremstille hende som en kold og kynisk organjæger. Nu
fortæller hun om forløbet i bogen ’Konsekvenser’, der er baseret
på offentliggjorte fakta og ikke på formodninger og gisninger. Bogen er ikke skrevet som et forsvarsskrift,
men fordi forfatteren mener, at det i sidste ende handler om retssikkerhed for såvel sygehuspersonale som
patienter.
”Når jeg udgiver en bog, er det for at give et indblik i arbejdet med de lægelige skøn og etiske dilemmaer,
som vi læger – over hele verden – kommer ud for i vores daglige virke. Jeg vil gerne bidrage med en indsigt i
de beslutningsprocesser og vurderinger, der handles på under et særdeles stort ansvar baseret på
lægeløftet, og som overvåges af instanser, råd og nævn, der er nedsat til dette arbejde, men som ofte også
er dårligt klædt på til at vurdere de sundhedsprofessionelles handlinger og mulige fejl. Derfor risikerer
læger og sygeplejersker at blive hængt ud,” siger Benedicte Dahlerup.
Bogen ’Konsekvenser’ udkommer den 6. juni på Skriveforlaget, et forlag forfatteren har valgt for at kunne
udgive bogen med egenfinansiering. ’Konsekvenser’ kan desuden allerede nu læses gratis på Dagens
Medicins hjemmeside.
”Det er en vigtig pointe for mig, at bogen ikke er et kampskrift eller en ansvarsfraskrivelse – tværtimod –
men et lavmælt og meget dybtfølt ønske om at blive hørt og bringe den rette balance, ikke bare i denne
sag, men helt principielt med hensynet til ansvaret for konferencebeslutninger og retssikkerhed i
sundhedssektoren. Med denne bog får alle en mulighed for at vurdere de sundhedsfaglige nævns
sagsbehandling i fuldt omfang, og de konsekvenser der kan være for sundhedspersonale og patienters
retssikkerhed,” siger Benedicte Dahlerup.
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