DSLY’s Generalforsamling onsdag d. 3-3-2005, Rigshospitalet, Auditorium 93, Juliane
Maries vej 22, 2100 Kbh. Ø
Formandsberetning:
Siden sidste generalforsamling d. 20-11-2002, har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder
(23-9-2003, 8-3-2004, 16-8-2004 og 13-1-2005) og et debatmøde d. 16-6-2003 ”Det
gælder din frihed” om Tom Skyhøj Olsens fyring fra stillingen som administrerende
overlæge ved neuromedicinsk afd. på KSAGentofte, med foredrag af
sundhedsborgmester Inger Marie Bruun-Vierø, Niels Høiby og Stig Ekkert.
Det blev efter debatmødet besluttet, at forsøge at lave en debatbog om lægers
ytringsfrihed og Niels Høiby påtog sig det redaktionelle arbejde. Ideen var at bede
foredragsholdere fra DSLY’s tidligere møder om at bidrage til bogen. En lang række af
foredragsholderne indvilligede i at skrive kapitler og arbejdet med denne bog har taget
det meste af formandens/redaktørens ledige arbejdskraft siden. Kapitlerne var indkommet
i september 2003 og d. 25-9-03 kunne manuskriptet til bogen sendes til FADL’s Forlag,
idet dette forlag havde inviteret Niels Høiby til at skrive en debatbog. Efter næsten et
halvt års betænkningstid og flere rykkere, ville FADL’s Forlag alligevel ikke udgive
bogen, en situation der mindede om Niels Høiby’s første debatbog fra 1997 (Jeg har en
plan - en sygehusgeneralplan, lige til at gå til), som samme forlag heller ikke ville udgive,
så forfatteren selv udgav den og lod den trykke på Lægeforeningens Forlag.
Så galt gik det dog ikke, for redaktøren kontaktede i foråret 2004 direktør
Johannes Riis, Gyldendal, som havde udgivet Høiby’s anden debatbog (Det danske
sundhedsvæsens storhed og fald, 1999) og Riis ville godt udgive DSLY’s nye debatbog
om lægers ytringsfrihed. Et omfattende redaktionelt arbejde gik så i gang og efter mange
møder kunne manuskriptet færdiggøres i december 2004 og det gik så i trykken og bogen
udkom 1-3-2005. En række dokumentariske afsnit og nogle nye kapitler om emnet kan
findes på DSLY’s hjemmeside www.laegersytringsfrihed.dk . Debatbogen kommer tillige
senere som bogklubudgave til sygeplejersker og læger. Redaktøren/formanden for DSLY
er Gyldendal og Johannes Riis og redaktør Peter Christensen meget taknemmelig for
samarbejdet omkring bogen. Bogen fik allerede før udgivelsen megen presseomtale både
i TV, radio og aviser og de første invitationer til foredrag er indløbet. Det falder meget
godt i tråd med den vedvarende interesse for lægers og andre offentlige ansattes
ytringsfrihed, som der har været siden sidste generalforsamling og som dels har vist sig
ved flere tv-udsendelser, hvor medlemmer af DSLY’s bestyrelse har deltaget, dels i
indlæg i den trykte presse og endelig i en lang række henvendelser til DSLY’s bestyrelse
fra yngre og ældre kolleger, som var i knibe, hvor vi har rådgivet, så godt vi kunne. Efter
hver TV udsendelse, hvor DSLY’s bestyrelsesmedlemmer har medvirket, er der kommet
et antal henvendelser i de følgende dage.
På grund af arbejdet med debatbogen, har DSLY’s formand ikke kunnet afse så meget
tid, som ønskeligt, til nye debatmøder m.v. hvilket jeg håber, at medlemmerne har
forståelse for.
Et meget opmuntrende træk har været, at SF i efteråret 2003 har taget initiativ til,
at offentlige ansattes ytringsfrihed bliver lovfæstet, at Dronningens nytårstale 2003/04
indeholdt et afsnit om ytringsfrihed (må være tiltrådt af statsministeren), som også er

citeret i vores debatbog, og at regeringen følgelig har nedsat et udvalg i juni 2004 for at
kulegrave problemet og fremkomme med en – forhåbentlig – tilfredsstillende løsning, så
vi får ’svenske tilstande’ her i landet for offentligt ansattes inkl. lægers ytringsfrihed.
DSLY vil arbejde videre herpå i de kommende år - med fornyet kraft på baggrund af
debatbogens færdiggørelse!
På DSLY’s bestyrelses vegne
Niels Høiby
professor, overlæge, dr. med.
formand for DSLY

