90 overværede foredrag om arbejdsmetoden på Sæby Sygehus
i Lokalhistorisk forening på Høng Bibliotek
Der kunne næsten ikke proppes flere tilhørere ind, da Lokalhistorisk Forening afholdt foredrag om,
hvordan overlæge H.O. Kruse-Blinkenbergs ”Sæby-model” blev udviklet og siden dannede ”skole”.
Læge Lisa Hansen og formand for Støttekomiteen til Sæby Sygehus bevarelse, Hanne Debel gav et
levende indtryk af, hvordan arbejdet med korttidskirurgi på det lille sygehus blev tilrettelagt, så det
blev Danmarks billigste og hurtigste. En ”seng” kostede i 1989 1708 kr. og 90 øre pr. dag alt incl.
12 operationer om dagen var ”det normale”, og det blev opnået med 2 operationsstuer og et
personale, der kendte hinandens arbejdsområder og kunne træde til, hvor det fagmæssigt var muligt.
Denne effektivitet skyldtes Kruse-Blinkenbergs evne til at plan- og tilrettelægge sammen med
personalet, der blev hørt, men overlægen besluttede, og derefter kørte alt i gensidig respekt.
”De rigtige hænder – de rigtige fødder og de rigtige hoveder på de rigtige pladser” – hvilket Lisa
viste ved hjælp af små vanter, sokker og huer, som hun havde lånt af sine børnebørn.
Man drak dagligt kaffe sammen – på tværs af faggrænser, og fik så også TALT sammen, man blev
kort sagt: ET TEAM, hvilket også var med til at få det hele til at glide så effektivt som muligt.
Kampen for at bevare sygehuset var både lang og sej, da det flere gange blev lukningstruet, men
støttekomiteen, der blev stiftet i 1995, bevirkede, at sygehuset til glæde for patienter og personale
kunne fortsætte arbejdet 9 år længere, end nogen havde troet det muligt.
Hanne berettede om sine rejser rundt i hele landet, om underskriftindsamlinger, der havde fyldt flere
indkøbskurve og om den fantastiske opbakning, der havde været omkring sygehuset og foreningen.
I april 2004 ”lukkedes” foreningen, men kunne slutte med, at TEAMET blev flyttet til Kalundborg,
således at ”Sæby-modellen” fortsat levede og stadig gør, hvor der arbejdes med korttidskirurgi.
I 1989 var der ca.100 ansatte og da der blev spurgt om, hvor mange af de tilstedeværende der
egentlig havde arbejdet på sygehuset, så røg en ”skov” af hænder op – ca. halvdelen af tilhørerne og endnu flere havde modtaget behandling! Morsomt men også tankevækkende!
Der blev også spurgt om, hvad der nu skal ske med sygehuset, og her trådte formand Bøje Larsen til
og forklarede, at han var blevet orienteret om, at nedrivning af sygehuset udbydes i licitation til
april – og et ”suk” gik igennem forsamlingen!
Sygehusets årstal kommer så til at se således ud: 1893 – 1993 – 2003 – 2013 – ”skæbnetal”, og hvis
man er interesseret i at studere Støttekomiteens protokol, så er den afleveret til Historisk arkiv.
Et par anekdoter, som Lisa selvfølgelig havde oplevet mange af, fik latteren til at runge:
”En mandlig patient mente, han var allergisk overfor læder – hvorfor det? – Jo, for når han vågnede
med skoene på, så havde han altid hovedpine” –
”En kvindelig patient skulle hjem og ville give sin mand en opvaskerbørste med skridsikkert
håndtag – hvorfor det? – Jo, for så er jeg sikker på, at han ikke skrider, før han er færdig!”
En dejlig aften som Bøje Larsen sluttede af med at fortælle, at Lokalhistorisk Forening vil ”fange”
sygehusets bygninger fra luften, inden de falder!
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