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DIABESCENTER: Politikerne i Region Hovedstaden fik først besked om de storstilede
diabetesplaner i 11. time, siger Torben Kjær (Ø). Han frygter, at Novo Nordisk Fonden vil bruge
bestyrelsespost i centeret til at pleje aktieselskabets økonomiske interesser.
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Det er skudt helt ved siden af, Når Steffen Lüders fra Novo Nordisk Fonden
hævder, at processen omkring diabetescentret i Region Hovedstaden har været
præget af åbenhed.
Det mener Torben Kjær, som sidder i regionsrådet i hovedstaden for
Enhedslisten.
“Jeg blev simpelthen så provokeret, da jeg så hans udtalelser. Jeg vidste
ingenting om de her planer før ganske få dage inden, beslutningen blev truffet i
regionsrådet,” siger Torben Kjær med henvisning til torsdagens interview med
Altinget, hvor Steffen Lüders blandt andet sagde:
“Det er en demokratisk proces det her, og det sidste, vi ønsker, er at modvirke
den proces, der skal føre frem til et resultat, der skal leve i rigtig mange år. Så
for en fond som os har vi behov for, at løsningerne bliver nogle, som er
langtidsholdbare, og som der er enighed om.”
I Enhedslisten har man den stikmodsatte oplevelse. Torben Kjær mener, at
beslutningen er trumfet igennem i rekordtempo for at undgå offentlig debat.
“Man har simpelthen ikke ønsket debat om beslutningen,” mener han.
Derfor forsøgte Torben Kjær at få kollegerne til at besinde sig og udskyde
beslutningen, som var på dagsordenen i regionsrådet 18. august 2015. Men
forgæves. Et overvældende flertal sagde ja til de 2,8 milliarder fra Novo Nordisk
Fonden.
Bekymrede med plads i bestyrelsen
Torben Kjær medgiver dog, at offentligheden efterfølgende har haft mulighed for
at følge og præge projektets udformning. Men det er en postgang for sent,
mener han.
“Det er selvfølgelig fint, at man har inviteret til debat efter vedtagelsen af
visionsoplægget, og der har jeg også selv været aktiv. Men på det tidspunkt
havde regionen jo også allerede besluttet, at man ville tage imod donationen. Så
i min verden har man altså vendt den demokratiske proces på hovedet; man
plejer at tage diskussionen først og så træffe beslutningen efterfølgende,” siger
Torben Kjær.
Steffen Lüders anerkender jo faktisk, at man i en periode gik stille med dørene
for ikke at skabe usikkerhed omkring patienterne og de ansatte på det
nuværende Steno Diabetes Center. Hvorfor er det ikke rimeligt nok?

“Det mener jeg er en dårlig undskyldning, og man er på vej ned af et skråplan
med den logik. Hvorfor kunne man ikke involvere medarbejderne i processen?
Det kunne være, at de kunne have givet nogle værdifulde indspark,” lyder
skudsmålet fra Torben Kjær, som også er bekymret over, at Novo Nordisk
Fonden skal have en plads i bestyrelsen.
“Jeg tror på dem, når de siger, at de ikke direkte vil pleje aktieselskabets
økonomisk interesser. Men de gør det jo indirekte, fordi man med det her center
har fokus på behandling og ikke forebyggelse,” siger Torben Kjær og fortsætter:
“Grundlæggende har vi haft den samme tilgang til diabetesbehandlingen de
sidste 80 år; nemlig produktion af insulin. Og det er jo helt åbenlyst i Novo
Nordisk interesse,” siger Torben Kjær.
Men der er jo decideret afsat midler til at forske i forebyggelse?
“Ja, men kun 20 millioner ud af 120 til 150 millioner til forskning. Det flytter ikke
særlig meget,” siger Torben Kjær.
Altinget ville gerne have foreholdt Novo Nordisk Fonden kritikken fra Torben
Kjær, men chef for stakeholder relations og kommunikation Steffen Lüders har
ikke ønsket at medvirke.
rl@altinget.dk
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I efteråret 2015 offentliggjorde Novo Nordisk Fonden, at man ville donere 2.8 milliarder til opførelsen af et nyt
diabetescenter ved Herlev Hospital.
Siden udvidede man tilbuddet til også at gælde de resterende regioner.
I første omgang blev nyheden modtaget overvældende positivt, men hen over sommeren har flere kritikere
udtrykt deres skepsis. Både forskere og Lægeforeningen oplever, at centeret er blevet trumfet igennem i
rekordfart. Samtidig frygter man, at et supercenter kan centralisere diabetesbehandlingen og medføre en
overprioritering af en enkelt sygdom i sundhedsvæsenet.
Novo Nordisk Fonden afviser kritikken.

