November 2014

New York lægger mærke til Danmark
Af Katrine Lester, 2. viceborgmester (Læserbrev bragt i Politiken 29. oktober)
Danmark er kommet på forsiden af New York Times. I Danmark kan man nemlig leve af et
lavtlønsjob – trods højere skatter og dyrere omkostninger rækker en McDonaldsarbejders løn
væsentlig længere i Danmark end i USA. Til amerikanernes forbløffelse er Danmark et land, hvor
man kan opretholde en værdig levestandard, også når man har et lavtlønsjob.
I ét eksempel er det opskriften på hvorfor det danske samfund er så stærkt og velfungerende.
Fordi vi har afskaffet working poor, en klasse af borgere der trods fuldtid eller mere ikke kan
forsørge sin familie, betale sine regninger og sikre sine børn adgang til sundhed og uddannelse.
Men det er ikke kommet af sig selv. Det er kommet fordi den danske fagbevægelse holder hånden
under løn og ansættelsesvilkår. Og fordi velfærdssamfundet sikrer, at den enkelte ikke skal betale
i dyre domme for sundhedsforsikringer eller spare op i årevis for at kunne betale for den chance,
en collegeuddannelse giver næste generation for at undslippe fattigdommen. Dét er sandheden
bag den danske succes – det, der har gjort Danmark til et rigt, trygt land at leve i.
Det er ikke kun New York Times, der har opdaget at Danmark er et smørhul med lav kriminalitet,
få fattige og et velfungerende demokrati. I den amerikanske forfatter Francis Fukuyamas
hovedværk ” Political order and Political Decay” er Danmark endda blevet et begreb. Et land med
velfungerende demokratiske institutioner, ingen sociale uroligheder og en stor middelklasse. Et
forbillede. Getting to Denmark, kalder Fukuyama det, når han beskriver hvordan andre lande har
brug for at styrke deres statsdannelse og demokratiske legitimitet for at kunne opnå økonomisk
vækst og frihed.
Men den danske succes er truet. Ikke af krisen. Ikke af globaliseringen. Men af løntrykkeri, ræs
mod bunden og underminering af den danske velfærd og de danske institutioner. Danmarks
velfærd er truet af dem, der ønsker at trække os i retning af lande med mindre velfærd, lavere
stemmedeltagelse, større ulighed og lavere lønninger til de lavestlønnede.
Danmark er en succes. Vi er et godt land at bo, leve og arbejde i. Verdens bedste, faktisk. Skal vi
også være det i fremtiden, skal vi udbygge vores samfund på de principper, der har gjort os rige –
og fravælge dem, der har gjort andre lande fattige.
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Velfærdsteknologi og pleje med omtanke
Af Sine Heltberg, folketingskandidat
Vil fremtidens hjemmehjælper være en robot, der vasker dig, mader
dig og gør dit hjem rent? Hvad med den menneskelige omsorg og
kontakt, forsvinder den? Det var temaet mandag den 3.november i
seniornetværket, hvor Jakob Iversen, ekspert i velfærdsteknologi fra
Teknologisk Institut, var inviteret til Frederiksberg for at gøre os alle
klogere på fremtiden inden for velfærdsteknologi.
Der er ingen tvivl om, at teknologi kan give frihed og et bedre liv – hvis
det virker. Samtidig skal pengene strækkes længere i fremtiden, hvor
der er færre på arbejdsmarkedet, der skal forsørge flere ældre, der
heldigvis også lever længere. Det kræver nye løsninger.
Ikke kun en spareøvelse

Jakob Iversen, ekspert i
velfærdsteknologi fra
Det helt afgørende er, at vi får indført ny teknologi i et tempo, der
Teknologisk Institut og
passer til borgerne. ”Indfører man velfærdsteknologi kun for at spare
folketingskandidat Sine
og regner man med, at man kan høste besparelsen, før teknologien er Heltberg omkring
på plads, så går det galt” slog Jakob Iversen fast. Med sig havde han spiserobotten Bestic. Fotograf
Anders Kåre Frederiksen
spiserobotten Bestic, der er udviklet af en polioramt svensker, som

ville holde fast i sin selvstændighed og integritet, da han mistede
evnen til at spise selv. Han udviklede derfor en maskine, der kan tage
maden op på en ske, tørre sovs af på kanten af tallerkenen og føre skeen op mod munden. Så
han kunne deltage i et familiemåltid og spise på restaurant uden at skulle have en hjælper med,
der sad og madede ham. For det var nedværdigende, synes han.
Nogle hjælpemidler er åbenlyse smarte, fx nødkald hvor borgeren kan fortælle, hvad der er sket, i
stedet for blot en knap hvor man sender et signal af sted, og så må ligge og vente på, at en
hjælper kommer forbi. Vasketoiletter der kan hjælpe med intimhygiejnen er også smart, så man
kan klare den del selv frem for at skulle have en masse fremmede ind i sit hjem eller gå med ble.
Men hvad så med omsorgen og medmenneskeligheden, den personlige kontakt? Det er her, den
politiske forskel på socialdemokraterne og Venstre for alvor viser sig. Når Venstre kræver
udgiftsstop i den offentlige service, betyder det, at der hvert år skal spares 3 mia.kr. på velfærden.
I en enkelt valgperiode er det 12 mia.kr. Mange penge som vil udhule vores velfærdssamfund. Jeg
er bekymret for, at uligheden stiger, så de bedst stillede får den pleje og hjælpe, de har behov for,
eventuelt ved at betale selv, mens resten efterlades med ringe hjælp, fordi der skal spares.
Fællesskab og omsorg kræver politisk prioritering, det kommer ikke af sig selv.
Slutteligt skal der lyde en stor tak til Jørgen Mørup Pedersen og AOF Hovedstaden, der stod for
arrangementet. Her kan du læse mere om regeringens plan for velfærdsteknologi, hvor der bl.a. er
afsat penge til systematisk afprøvning af den nye teknologi; http://www.socialstyrelsen.dk/
velfaerdsteknologi
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Sammenhæng i Sundhed
Af Pia Illum, medlem af Regionsrådet og
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden
Socialdemokraterne i Region Hovedstadens
Sundhedskoordinationsudvalg, Per Seerup Knudsen, formand for
sundhedskoordinationsudvalget og medlem af regionsrådet, Helle
Adelborg, borgmester i Hvidovre, Ib Terp, borgmester i Brøndby og
Pia Illum, medlem af regionsrådet, inviterede medlemmer af
Socialdemokratiet til brunch og sundhedspolitisk debat om
`Sammenhæng i sundhed´ på Avedøre Gymnasium Lørdag den 1.
november 2014 i anledning af, at Sundhedsaftalen for 2015-2018
har ligget til høring og at resultatet af høringen skal drøftes i
Sundhedskoordinationsudvalget den 25. november 2014.

Sundhedsvæsenet er en stor og sammensat størrelse og derfor er det stadig alt for nemt, at falde ned
mellem to stole som borger, både dem med psykisk og fysisk sygdom, dem med kronisk sygdom, de
multisyge, de gamle, men også de fødende og deres nyfødte børn p.g.a. manglende medinddragelse,
manglende helhedssyn, manglende forebyggelse, manglende sammenhæng mellem sektorerne,
manglende eller utilstrækkelig kommunikation, manglende samarbejde og utydelighed i hvem der har
ansvar for hvad, med risiko for utilsigtede hændelser, såsom ukorrekt eller manglende medicinering,
manglende rehabilitering, underernæring, dehydrering, infektioner, indlæggelser og genindlæggelser der
kunne være forebygget eller færdig behandlede patienter der ikke kan modtages i deres hjemkommune og
dermed ikke kan udskrives fra hospitalerne resulterende i overbelægning med patienter på hospitalernes
gange eller for hurtig udskrivning af andre patienter, alt dette og meget mere med risiko for død til følge og
risiko for dårligt arbejdsmiljø, unødigt sygdom, stress og for stor personaleomsætning af
sundhedspersonale, det er en ond cirkel, som ingen kan være tjent med og som i sidste ende går ud over
samfundsøkonomien.
Vi har talt om det rigtig mange gange. Og der har egentlig ikke manglet gode viljer. Derfor inviterede
Socialdemokraterne i Regionhovedstadens Sundhedskoordinationsudvalg medlemmer af
Socialdemokratiet til brunch og sundhedspolitisk debat om `Sammenhæng i sundhed´ på Avedøre
Gymnasium. Sundhedsminister Nick Hækkerup var også indbudt til at komme med et oplæg.
Inden udgangen af januar 2015 skal der være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden
og de 29 kommuner i regionen for perioden 2015 -2018. Sundsaftalen skal bestå af en politisk del og en
administrativ del, som skal konkretisere målsætningerne i den politiske aftale.
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Helle Adelborg bød velkommen og fortalte om forskellige forebyggende tiltag som kommunen havde
gang i, bl.a. et projekt SLID om rehabilitering, som nedsætter behovet for hofte og knæoperationer.
Nick Hækkerup udtalte, at hvis venstre kommer til, vil de så hurtigt som muligt privatisere
sundhedsvæsnet, men Socialdemokrater mener sundhed er en rettighed og ikke en forretning, hvis
venstre kommer til, vil de gøre sundhed til en forretning. Han fortalte også om forskellen på
diagnosegaranti inden for en måned og behandlingsgaranti inden for en måned. Med
diagnosegarantien skal man være udret og have en diagnose inden for en måned og derefter vil
behandlingen gå i gang afhængigt af, hvor hurtigt det er påkrævet, men med behandlingsgarantien,
som venstre vil, er der ingen garanti for, at man bliver udredt inden for en måned, kun at man har
krav på behandling i det offentlige eller private inden en måned efter diagnosen er stillet. Det var
godt, at få det klippet ud i pap.
Per Seerup Knudsen præsenterede de politiske visioner i Sundhedsaftalen for Region Hovedstaden
og den videre proces.
•

At borgerene er og oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen
af det sammenhængende sundhedsvæsen

•

At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer

•

At sundhedsvæsnet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed

•

At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen

Den videre proces er d. 25. november 2014: Endelig godkendelse af aftaleudkast i
sundhedskoordinationsudvalget
December 2014/Januar 2015 godkendelse i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne
31. januar 2015: aftalen indsendes til godkendelse i sundhedsstyrelsen
Præsentationen af de politiske visioner efterfulgtes af debat, hvor medlemmerne fik mulighed for, at
sætte deres præg på en ny ambitiøs sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og de 29
kommuner.
Der var mange gode bidrag fra medlemmerne f.eks. at vi skal være bedre til, at inddrage patienterne
og de pårørende og bedre til, at lytte til og have større tillid til og fokus på fagligheden hos
sundhedspersonalet og have mindre dokumentation og kontrol, bedre tværgående samarbejde
mellem Regionen og kommunernes hjemmesygepleje omkring psykisksyge med misbrug, i det hele
taget bedre samarbejde mellem sektorerne, stop silo tænkning, stop akutte udskrivninger, stop børn
som tolk, kortere afstand til undersøgelser, sundhedscenter lokal forankret, yderligere var der stor
stemning for, at jo før jo bedre var det, at inddrage de frivillige for at forebygge genindlæggelser,
samt mange andre gode forslag som vi politikere har taget med hjem til vores videre arbejde i
sundhedskoordinationsudvalget.
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Som Socialdemokrater i sundhedskoordinationsudvalget er vi stolte af, at kunne præsentere
Sundhedsaftalens politiske visioner 2015-2018, denne gang med én fælles aftale mellem Region
Hovedstaden og de 29 kommuner, som nøje har udvalgt de visioner, målsætninger og helt konkrete
indsatser, som der er særligt behov for at blive taget hånd om i fællesskab. Der er mange gode
erfaringer at bygge videre på, men der også områder, hvor samarbejdet skal udbygges og forbedres
og hvor det er nødvendigt med en helt ny og forbedret indsats.
Sundhedsaftalen omfatter alle borgere, som har behov for sammenhængende indsatser på tværs af
sektorerne. Aftalen lægger derfor vægt på at styrke det helhedsorienterede og forebyggende
samarbejde med borgeren som aktiv samarbejdspart. Der er fokus på, at det er sundhedsvæsenet,
der tilpasser sig borgerens præmisser og ikke omvendt.
For at komme i mål med den ambitiøse målsætning skal vi have et bredt og involverende samarbejde
mellem alle relevante aktører i det tværsektorielle felt. Denne sundhedsaftale er derfor en invitation til
et bredt samarbejde mellem kommuner, hospital, hele praksissektoren og alle ydergrupper samt
private leverandører.
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Stafetten
4 skarpe til et bestyrelsesmedlem
Mads Reinholdt, formand for Socialdemokraterne på Frederiksberg
•

33 år

•

Bor på Godthåbsvej med kæreste og datter på 8 måneder

•

Arbejder som konsulent i fagforeningen Socialpædagogerne

Hvornår meldte du dig ind i partiet?
Jeg meldte mig ind i DSU, da jeg gik i 9. klasse og var lidt on-off-aktiv i
ungdomspolitik indtil det tragiske systemskiftevalg i 2001. Siden den
gang har jeg stort set konstant været involveret i partiarbejde på den
ene eller anden måde. Først som formand for DSU Frederiksborg
Amt, siden som ansat på partikontoret, studentermedarbejder på Christiansborg,
folketingskandidat i Nordsjælland, politisk konsulent hos Socialdemokraterne i EuropaParlamentet og nu som formand for den lokale forening her på Frederiksberg.
Hvad synes du om finanslovsaftalen for 2015?
Jeg er rigtig godt tilfreds med den aftale regeringen har lavet med SF og Enhedslisten. For mig er
særligt de elementer, der handler om at forsvare og udvikle den danske arbejdsmarkedsmodel
afgørende. Det gælder fx en fordobling af fagforeningsfradraget og styrket kamp mod social
dumping. Det er den type initiativer der gør, at der stadig er en sandsynlighed for vi kan fastholde
at arbejde i Danmark skal udføres på danske løn- og arbejdsvilkår til gavn for den brede
middelklasse.
Hvad er dit favoritsted på Frederiksberg?
Der er mange skønne steder, men jeg er svært begejstret for Grøndalsparken. Den ligger meget
tæt på vores lejlighed og kalder på alsidig brug. Jeg løber i den, skubber barnevogn i den og går
ture i den. Og så er det jo her på Femte Juni Plads vi Socialdemokrater holder vores (snart)
traditionsrige grundlovsarrangement.
Hvilke ambitioner har du for udviklingen af vores parti på Frederiksberg?
Som formand arbejder jeg løbende på at vi forbedre os på tre områder: aktivitetstilbud til
medlemmerne, inddragelse af medlemmerne i politikudvikling og bedre valgkampe. For mig at se
udgør de tre områder nøglen til, at vi får et levende partidemokrati og indflydelse politisk – både
lokalt, regionalt og nationalt.
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Hjertestarter
Af Rune Nicolaisen, A-nyt redaktør

En af de ting der har fyldt rigtig meget i den offentlige debat på det sidste er flygtningestrømmene fra
Mellemøsten, og udviklingsbistanden i Danmark. I slutningen af oktober blev der bl.a. afholdt to
konferencer/debatmøder der omhandlede netop dette emne.
Det ene var Hjertestarter, som var arrangeret af Mette Gjerskov, og blev
afholdt hos LO.
Konferencen tog udgangspunkt i udviklingsbistanden, og blev indledt
med et oplæg af udviklingsminister Mogens Jensen, som bl.a. forklarede
baggrunden for tanken om, at bruge en del af udviklingsbistanden på de
mange flygtninge, der forventes at komme til Danmark.
Det er klart det er en svær beslutning, pest eller kolera som jeg ser det.
For hvis pengene ikke tages derfra, skal de tages et andet sted fra. Og
der findes ikke ret mange områder i øjeblikket, som ikke synes de får for
lidt penge.
Sex og Samfunds internationale chef, Tania Dethlefsen, holdt også et
oplæg, og gav en spændende vinkel på sammenhængen mellem
udviklingen og kvindernes ret til at bestemme over deres egen krop,
hvilket også bakkes op af en voksende gruppe af mænd i de samme lande. Rigtig mange kvinder dør
i forbindelse med graviditet og fødsel, og her er et oplagt sted at sætte ind i forhold til dødelighed.
Der er også mange andre oplagte steder, og Mette Gjerskov fremhævede ganske rigtigt, at vi nu har
en minister på området, som virkelig har formået at sætte udviklingsbistanden på den politiske
dagsorden og gjort det langt mere synligt i hverdagen.
Det andet debatarrangement var ét i en række møder, arrangeret af journalist Mette Frisk.
I panelet var S-FRB repræsenteret af Gunvor Wibroe, og derudover var også Sex og Samfund, Røde
Kors, og DF med i panelet.
En af de store fokuspunkter var, at man blev bedre til at fremhæve de positive historier fra u-landene,
som udviklingsbistanden bidrager til.
Med til begge møder var også chefredaktør for Verdens Bedste Nyheder, Thomas Ravn-Pedersen,
som var med til netop at sætte fokus på de gode historier fra de u-lande, som modtager bistand fra
Danmark. Dem er der heldigvis mange af, men de drukner desværre alt for ofte i de negative
historier.
Hvis man ønsker mere information om udviklingsbistanden, ønsker at deltage i debatten eller har
gode forslag, kan man besøge Verdensbedstenyheder.dk, eller melde sig ind i gruppen Hjertestarter
på Facebook.

Har du input, billeder, spørgsmål eller artikler som du gerne vil have med i næste
nyhedsblad, så send det til mig på mail rrn82@hotmail.com (Rune, A-nyt redaktør)
Har du spørgsmål til formanden, så skriv en mail til Mads på mreinholdt81@gmail.com
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Kommende aktiviteter
Datoer for Seniormøder i 2015. Alle dage kl. 1000 i Den Gule Villa:
2. februar
20. april
24. august
9. november
Arrangementer resten af året:
26/11: Fællesbestyrelsesmøde kl. 19-21. Tema - Folketingsvalg
10/12: Julefrokost kl. 18.30-22, Politisk oplæg fra 17.30-18.30, Danasvej 7, Slotskredsen
arrangerer.
Fastlagte arrangementer i 2015:
7/1: Fællesbestyrelsesmøde kl. 18-19.
28/1: Politisk medlemsmøde kl. 19-21. Tema - Regionspolitik
10/2: Fællesbestyrelsesmøde kl. 18-19, forud for rundvisning på rådhuset kl. 19-21.
25/2: Politisk medlemsmøde kl. 19-21. Tema - Boligpolitik
11/3: Fællesbestyrelsesmøde kl. 19-21.
1/4: Fællesgeneralforsamling kl. 18-22.
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