Socialdemokratiet i Region Hovedstaden
Repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2018
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Åbenhed, tillid, helhedssyn
Af Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden
og spidskandidat for Socialdemokratiet i Region Hovedstaden (A)
En fagforeningsmand huskede mig engang på, at
“fanen altid står smukkest i modvind”. Jeg tænkte
en del på dette ordsprog under valgkampen til regionsrådet i efteråret 2017, for der var dage, hvor
vi som parti og jeg som spidskandidat klart følte,
at jeg var i en kraftig modvind sat i gang af en meget svær forandringsproces i Region Hovedstadens sundhedsvæsen med indkøbet af et nyt ITsystem, en presse der er mere end villig til at fokusere på konflikterne fremfor dialogen.

politikere, medarbejdere og ledelse om Sundhedsplatformen.
Valget
Valgresultatet den 21. november viste dog, at vi
som parti stadig står stærkt hos os, der bor her i
en af de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Vi
fik en fremgang på 0,6 procent til 28, 4 procent af
stemmerne. På landsplan lykkedes det for de socialdemokratiske spidskandidater at vinde eller genvinde formandsposten i 4 ud af de 5 regioner. Det
viser en meget stor opbakning fra vælgernes side
til et stærkt offentligt sundhedsvæsen med fri og
lige adgang. Det viser også en tillid til, at vi som socialdemokrater er de rigtige til at stå i spidsen for
svære prioriteringer, samt udviklingen af et mere
menneskeligt sundhedsvæsen, hvor der ikke bare
ses på de enkelte diagnoser, men på hvert enkelt
menneskes livssituation og muligheder for at
komme sig eller leve et godt liv på trods af sygdom.
Respekt om Hovedstaden
I den kommende periode vil vi arbejde videre med
at forandre vores sundhedsvæsenet og skabe respekt om Hovedstaden som et vigtigt center for
udvikling af hele Danmark. Åbenhed, tillid, og helhedssyn er ikke floskler, men værdier, som har
bragt os nogle af verdens mest succesfulde virksomheder til, hvor de er i dag, og som er en del af
den stærkt omsiggribende ledelseslitteratur. Og
hvorfor mon?

Sundhedsplatformen
Sundhedsplatformen er blevet udbredt til alle regionens og Region Sjællands hospitaler på bare
halvandet år (maj 2016-november 2017), og vi har
ikke altid været gode nok til at lytte til de hårdtarbejdende, men også frustrerede medarbejdere,
der kaldte på konkrete forbedringer af systemet.
Forbedringer, der nu enten er ført ud i livet, eller
som er på vej til det med bl.a. fastholdelsen af flere
lægesekretærer, forbedringer af arbejdsgange,
samt oprettelsen af et nyt dialogforum med

Fælles værdier og tillid
Vi ved jo, at hvis man som medarbejder og menneske kan se en mening med det man gør, så går
tingene lettere. Vores medarbejdere i det offentlige sundhedsvæsen er drevet af patienternes behov. Dem motiverer vi ikke via detailstyring fra
Christiansborg, der anviser hvordan de skal gøre
det, men via fælles værdier og tillid til at de ønsker
at gøre det rigtige.
I Region Hovedstaden nedsatte vi derfor i sidste
periode et Afbureaukratiseringsudvalg. Via
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fokusering og forenkling, samt arbejdet med at
indføre en fælles Sundhedsplatform to regioner på
Sjælland, har vi i fællesskab fået fjernet 26 procent
unødvendige vejledninger og retningslinjer. Nu arbejder vi for at komme videre af den vej med mere
selvledelse og en større tillid til medarbejdernes
faglighed.
Jeg sætter også fortsat min lid til, at det er omkring
forhandlingsbordet, at man får de bedste overenskomstaftaler, og vil gøre mit hertil. Og at udvikling
i hele landet ikke skabes af Folketingets lyst til

centralisering, men i forpligtende lokale og regionale samarbejder, der binder land og by sammen.
Vi får ikke en bedre psykiatri af at måle på antallet
af medarbejdere, økonomi og processer, men ved
et kontinuerligt fokus på effekter og resultater af
behandlingen og evne til at håndtere sit eget liv på
trods af sygdom. Derfor arbejder vi også for, at
ikke bare regionen - men også staten kan droppe
detailstyringen fra Slotsholmen, når vi mødes til
forårets økonomiforhandlinger, og lad os sætte
fagligheden i spil i stedet for og sikre midler til at
sikre os danskere verdens bedste sundhedsvæsen.

Stærkt offentligt sundhedsvæsen!
Af Lars Gaardhøj, budgetordfører
Vi har et godt offentligt sundhedsvæsen, og vi har
det fordi vi har dedikeret personale, der knokler.
Det har jeg selv erfaret, når jeg har været ude i
praktik på fx akutmodtagelsen på Bispebjerg eller
med i en ambulance rundt i byen og hjælpe med
stort og småt.
Ambulanceområdet er faktisk et af de områder,
som vi har styrket i det forgangne år ved at tilføre
området knap 20 mio.kr. mere, så ambulancer i
hovedstaden forsat kommer rigtig hurtigt frem. Et
andet område som vi har taget fat på er fødeområdet. Sagen er, at der fødes flere og flere børn i
hovedstaden, og vi har derfor brug for bedre rammer. Vi har foreslået en ny fødeafdeling på Bispebjerg og den ide diskuterer vi nu med faglige miljøer og de andre partier.
De senere år har det offentlige sundhedsvæsen
været under pres. Vi har stigende udgifter og fra
statens side har man stædigt holdt fast i at der årligt skulle effektiviseres 2% som middel til at indhente de voksende udgifter. Metoden var smart
nok i starten, men efterhånden var tiden løbet fra
2%-kravet, og det var en stor sejr, da regeringen
(som de sidste) måtte annullere kravet. Det har

givet vores personale lidt luft, men vi skal i regionen forsat lede efter smartere måder at gøre tingene på, og vi skal gennem Danske Regioner
presse på for at sikre flere penge til sundhedsområdet i de årlige økonomiaftaler. Den kamp er ikke
slut. For vil man et stærkt offentligt sundhedsvæsen med høj kvalitet i behandling, korte ventetider
og glade medarbejdere, ja, så må man også indse
at det koster.

3

2017 – et år præget af valgkamp
Af Flemming Pless, ny formand for Sundhedskoordinationsudvalget
Det forgangene år blev selvfølgelig et valgkampspræget år. Men det var også et år, hvor jeg igen
besøgte mange forskellige hospitalsafdelinger for
at følge beslutninger i Regionsrådet helt ud til borgernes behandling eller hospitalsseng.
Det er ingen hemmelighed, at sundhedsbudgetterne har været udfordret. Derfor var det også en
glædelig konstatering, at de årlige 2% besparelser
fra regeringen ophørte fra 2018. Men uagtet det,
så er det stadig få penge til sundhedsforbedringer.
Det kræver dygtige medarbejdere og alle, der kan
det med det muliges kunst, gør vores bedste.
Sundhedsydelser betyder mange ting. To skal
nævnes her: Akuttelefonen 1813 og Sundhedsplatformen. Akuttelefonen 1813 bliver bedre og
bedre. Trods markante møgsager såsom meningitistilfælde, er de dygtige sygeplejersker og læger i
første række en succeshistorie trods ensidig dårlig
presse. Det har været min og regionsrådsgruppens
opgave, at fortælle dette. Fx er 90-95 procent af
de adspurgte, der har ringet til Akuttelefonen tilfredse eller meget tilfredse f or den hjælp de får.
Hvad angår vores nye sygejournal, den omtalte
Sundhedsplatformen (SP), så er det en afgørende
omvæltning i forhold til mange og gamle systemer,
der nu afløses af et samlet system. Sundhedsplatformen er ikke elsket af mange læger, men alle

erfaringer fra udlandet fortæller om gode resultater, fremtidssikring i patientsikkerhed og udvikling
af behandling. Vi tror på det i gruppen i Regionsrådet.
Endelig har jeg været meget optaget af samarbejdet med de praktiserende lægers organisation
PLO. Vores læger er vigtige. Men der er udfordringer med rekrutteringer af nye privatpraktiserende
læger. Og vi skal se 20 år frem. Derfor også her en
mærkesag fremadrettet.
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Rigshospitalet skal udvides med verdens
bedste hospital til børn, unge, fødende og
familier
Af Leila Lindén, ny næstformand i Sundhedsudvalget
Region Hovedstaden og Ole Kirks Fond har i 2017
indgået et partnerskab om et nyt hospitalsbyggeri
ved Rigshospitalet. Det nye hospital har arbejdstitlen ”Børneriget”. Vi vil sammen bygge verdens
bedste hospital for børn, unge og familier.
Målet er at revolutionere patienternes oplevelser
før, under og efter behandling.
Derfor er der også i alle faser af planlægning og
udvikling inddraget rigtig mange patienters og pårørendes erfaringer og oplevelser. Denne stærke
brugerinddragelse vil fortsætte gennem projektet
og omfatte både patienter, pårørende, medarbejdere, samarbejdspartnere og fagpersoner.
Som formand for den politiske følgegruppe for
Nordfløjen (Det Nye Rigshospitalet) og for det
kommende byggeri af BørneRiget har jeg også i
2017 været formand for den dommerkomité, som
har valgt projektet for det kommende BørneRiget.
Jeg kan ikke berette om 2017 uden at fortælle jer
alle om dette. Det bliver et fantastisk byggeri.
Det blev arkitektfirmaet 3XN A/S, der vandt projektkonkurrencen om at bygge BørneRiget med
deres projekt kaldet ’Legende Logisk’. Symbolsk
tager BørneRiget udgangspunkt i to hænder, der
strækker fingrene ud i lyset, ud i byen og ud i det
grønne. Vi afslørede vinderen af projektet på Rigshospitalet den 23. august 2017.
Masser af lys, luft og grønne områder
Huset er tænkt indefra og ud. Visionen har været
at give alle sengestuer en udsigt ud over København, og fjerne det netværk af lange og vinkelrette, mørke gange som mange forbinder med
hospitalsbyggeri.

Det gennemgående princip i BørneRiget er, at specialisterne kommer til barnet, de unge, de fødende
og familien - ikke omvendt. I det nye hospital er
behandling, pleje, forskning, uddannelse, teknologi og arkitektur tænkt sammen i en integreret
løsning. Barnets leg er integreret i selve behandlingen som en gennemgående rød tråd i hele forløbet.
I 2024 vil BørneRiget indeholde:
• 176 Senge til børn og unge
• 43 Senge til voksne
• 15 Operationsstuer
• 14 Fødestuer
• 50 Opvågningspladser
• 18 Daghospitalspladser til børn og unge
• 57 Ambulatorierum til børn og unge
• 30 Ambulatorierum til voksne
• 1 Almen og nuklear diagnostisk enhed
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Psykiatrien set lidt bagud- og fremadrettet
Af Susanne Due Kristensen, ny formand for Psykiatriudvalget
Som de foregående år har der løbende været fulgt
op på den 3-årsplan for udvikling af psykiatrien,
som regionsrådet vedtog i 2016: Vi har fortsat arbejdet for at fremme brugerinvolvering, fremme
en Recovery-orienteret tilgang i psykiatrien, nedbringe tvang og understøtte et bedre samarbejde
med kommunerne i den hensigt, at sikre borgere
der lever med psykisk sygdom en bedre indsats i
eget nærmiljø.

udgangspunkt i nogle af de vigtige mærkesager vi
gik til valg på i forhold til psykiatrien vil vi bl.a. arbejde for:

Det har været et velfungerende psykiatriudvalg,
og vi har løbende været i dialog med brugerne og
de forskellige patientorganisationer gennem faste
dialogmøder, hvor vi har diskuteret problemstillinger af relevans for udvalget og organisationerne
og borgerne.
Vi har været dygtige i Region Hovedstaden til at
nedbringe tvang i form af bl.a. bæltefikseringer i
voksenpsykiatrien uden, at medicinforbruget er
steget. Den udvikling vil vi gerne fortsat understøtte. Vi overholder udrednings- og behandlingsretten pænt i voksenpsykiatrien, men er udfordret
i børne-ungepsykiatrien både udrednings- og behandlingsmæssigt, da det kan være svært at udrede børnene på den korte tid. Det vil vi arbejde
aktivt for ændres i den kommende periode. Ultimo
2017 fik vi også besked om, at Region Hovedstaden havde fået 10 mio. kr. fra satspuljemidlerne til
at oprette et medicinfrit afsnit. Der bliver derfor i
løbet af 2018 etableret et forsøg med et medicinfrit afsnit på Psykiatrisk Center Glostrup for en
række borgere med skizofreni. Det bliver meget
spændende de kommende år at følge dette projekt.
Skuer vi lidt ind i 2018 skal vi i gang med, at udarbejde en ny 3-årsplan for 2020 og frem. Jeg forventer også, at der kommer en ny psykiatriplan nationalt. Den vil vi også gerne indarbejde i planen.
I modsætning til sidste periode, så har vi nu formandsposten, og den skal bruges til at sikre, at vi
fortsat får sat et solidt socialdemokratisk aftryk på
arbejdet i Psykiatri- og Socialudvalget. Med

•

•

•

•

Et kvalitativt løft i behandlingen af borgere
med dobbeltdiagnoser (psykisk sygdom og
misbrug), som et nyt ambulatorium på Stolpegården bl.a. er gået i gang med at arbejde
med.
Vi skal i samarbejde med andre relevante udvalg tilvejebringe et konkret udspil til, hvorledes vi kan sikre mere sammenhæng i patientforløbene for borgere, der lever med psykisk
sygdom. (Tilsvarende materiale blev udarbejdet i 2017 for borgere med fysisk sygdom).
Vi skal udarbejde konkrete tiltag til, hvordan vi
kan sikre mere lighed i sundhed for psykisk
syge. En levealder for borgere, der er 10-15 år
kortere end den gennemsnitlige befolknings
levealder er ikke acceptabelt.
Vi skal have sikret, at flere børn og unge behandles hurtigt og rettidigt. Det gælder også
den forbyggende indsats. Vi skal samarbejde
mere på tværs af udvalgene og med kommunerne, så vi kan understøtte en styrket forebyggende indsats for børn og unge lokalt.

Desuden åbnes der i foråret 2018 32 (ud af 47)
pladser i Frederikssund for borgere, som er særligt
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udfordret af psykisk sygdom, misbrug og som er
udadreagerende. Vi er driftsherre og vi skal gøre
vores til, at projektet bliver en succes. (De såkaldte
særlige pladser i psykiatrien, som du kan læse
mere om på regionens hjemmeside)
Vi skal hele tiden arbejde på, at sikre patienterne
de bedst mulige rammer og vilkår pleje -og behandlingsmæssigt, men vi har også et ansvar for,

at sikre gode, motiverende og trygge arbejdsvilkår
for personalet. Vi har i 2017 i psykiatrien haft et
stort temamøde med personale, ledere og patient-organisationer om, hvorledes vi kan sætte fokus på bedre arbejdsvilkår og en bedre kommunikation indenfor psykiatrien. Det var et meget vellykket møde, og en mødeform, som vi gerne vil
følge op på regelmæssigt i de kommende år.

Tværsektorielt samarbejde!
Af Hanne Andersen, tidl. formand for Tværsektorielt Udvalg (TVÆRS)
Samarbejdet med det lovbestemte Patientinddragelsesudvalget (PIU) og Regionshandikaprådet
(RHR) nedsat af Regionsrådet, fungerede fint.
Både i forbindelse med dialogmøder, samt når PIU
og RHR, som høringsberettigede, kom med gode
input til meget af det arbejde vi udfører i regionen.
Et af emnerne på et dialogmøde var om pårørendeinddragelse. Hvor vigtigt det er at pårørende
hjælpes til at passe på sig selv.

Sammenhæng, i samarbejde med Praktiserende
Lægers Organisation (PLO Hovedstaden).

Det er regionens ansvar at sikre alle borgere en
praktiserende læge. Ifølge en landsdækkende undersøgelse fra 2016 var der totalt set ikke mangel
på praktiserende læger i Region Hovedstaden,
men nogle kommuner var og er i dag mere udfordrede end andre.
I Region Hovedstaden udføres der en årlig lægedækningsundersøgelse. Vi fik i Tværsektorielt Udvalg (TVÆRS) en månedlig opfølgning, så vi kunne
følge udviklingen i antallet af lægepraksis med et
specielt fokus på de lægedækningstruede områder, som vi har søgt at handle på! I 2016- 2017 blev
der således frigivet yderligere 13 ydernumre. Det
vil sige, at de steder hvor der ikke var lægepraksis
nok til at dække borgernes behov, søgte regionen
at afhjælpe manglen på praktiserende læger. Siden valgkampen er der frigivet yderligere 7 ydernumre, fordi regionen vokser befolkningsmæssigt.
Udfordringerne med at få flere praktiserende læger i regionen arbejdes der nu med i det nyligt oprettede
Udvalg
for
Forebyggelse
og

Tilgængelighed i praksissektoren til mennesker
med funktionsnedsættelser har altid, og er også
fremover noget, vi socialdemokrater tager alvorligt. Regionen har i et flerårigt projekt “God Adgang” tilbudt praktiserende læger, fysioterapeuter
m.fl. hjælp til at indrette deres klinikker til gavn for
borgere med funktionsnedsættelser.
Udvalget har også haft fokus på tolkebistand og er
blevet informeret om, at der 1. februar 2017 er
indgået en aftale om fremmedsprogstolkning, der
også omfatter praksisområdet. En aftale, hvor
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målet er at gå fra fremmøde-tolkning til hovedsalig videotolkning. Hvad der sker fremover vides
ikke, idet regeringen og Dansk Folkeparti mener,
at mennesker, der har været i Danmark i mere end
tre år, selv skal betale den tolkebistand, som de
har behov for. Alle indenfor sundhedsvæsenet
vender sig imod dette forslag, da dette, udover så
mange andre tiltag fra den siddende

venstreledede regering, er med til at skabe ulighed
i sundhed.
Københavns kommune og Region Hovedstaden
har i fællesskab oprettet Huset for psykisk sundhed! Det ville være rigtig godt hvis der kan komme
flere af disse huse i regionen.

Miljø og klima
Af Kim Rockhill, Ny fmd. for Miljøudvalget
Regionens Miljø- og Trafikudvalg er efter konstitueringen blevet delt i to udvalg: et for miljø/klima
og et for trafik.
Undertegnede er blevet formand for Miljø- og Klimaudvalget.
Som det er udtrykt i konstitueringsaftalen, så skal
der mere fokus på miljøbelastningen fra Region
Hovedstadens egne virksomheder og institutioner, samt hvordan der kan tilskyndes til at understøtte grønne indkøb. Store byggeopgaver med
hospitaler og infrastruktur skal påvirke miljøet
mindst muligt både på kort og langt sigt ved fornuftigt brug af materialer, vandforbrug og ressourcebevidst spildevandshåndtering.
I den netop vedtagne styrelsesvedtægt for regionsrådet uddybes Miljø- og Klimaudvalgets ansvarsområder. Bl.a. så vil FN´s Verdensmål blive en
af de store opgaver vi i udvalget skal løfte. Der skal
opsættes mål og indikatorer som grundlag for dialog og tages ejerskab til de initiativer og opgaveløsninger, der kan bringe os nærmere en verden
med større klimaansvar og social lighed. Miljø- og
Klimaudvalget kan ikke løfte opgaven alene, men
vi vil undervejs, tage dialog med andre udvalg,
kommuner, borgere og organisationer om de temaer der skal løftes på tværs af flere.

Heldigvis har Danmark på mange områder en samfundsmodel, der giver os et forspring (også sammenlignet med andre vestlige lande) i bestræbelserne på at nå verdensmålene. Netop fordi vi er
nået langt, så har vi ansvar for at hjælpe andre
lande og NGO`ere i deres bestræbelser på at nå de
fælles verdensmål fra FN samtidig med, at danske
virksomheder får mulighed for at eksportere både
grønne løsninger og grønne produkter.
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Kompetent arbejdskraft
forudsætning for vækst
Af Lars Gaardhøj, fmd. for Udvalget for Erhverv, Vækst og Forskning
Vi har i hele valgperioden været optaget af at sikre
vores virksomheder tilstrækkeligt med kompetent
arbejdskraft. Det handler både om flere faglærte,
og det handler om flere højtuddannede fx. inden
for IT eller life science (medicinal).
Vi har derfor år efter år prioriteret ressourcer til
indsatser, der får flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne. Faktisk er det blot 13% af en ungdomsårgang, der i hovedstaden gør det, og vores
mål er 25%. Vi er derfor nødt til at gøre mere. For
tilsyneladende har de unge, deres forældre, deres
undervisere og vejledere glemt, at erhvervsuddannelser er gode uddannelser med stor tryghed i ansættelsen, gode lønninger og gode muligheder for
videreuddannelse og karriere. Vi vil støtter derfor
tiltag som Copenhagen Skills og vores Praktikpladsenhed, der skaber 1.200 praktikpladser årligt
i samarbejde med skoler og virksomheder.
Vi har også taget initiativ til projekt Faglært til
Vækst, hvor regionen samlede erhvervsorganisationer, fagforeninger, skoler, kommuner, tænketanke og mange flere til en række møder, hvor
disse nøgleaktører satte sig ved samme bord for at
diskutere nye tiltag for at sikre at flere mennesker
får kompetencerne til at tage de jobs, der er mangel på i regionen. Det har været meget frugtbart,

og der er allerede kommet flere nye tiltag ud af
det. Fx har vi sat gang i projekt Byggeboxen sammen med Dansk Byggeri og LO Hovedstaden, hvor
børn allerede i 4. klasse kan komme ud og bliver
undervist på byggepladserne på den nye bydel
Nærheden i Høje Taastrup og det nye akuthus, der
bygges på Bispebjerg Hospital og lære om håndværksfag.

Velfungerende infrastruktur
er forudsætning for vækst
Af Özkan Kocak, medlem af Miljø- og Trafikudvalget
Region Hovedstaden arbejder for vækst og udvikling. En central forudsætning er en velfungerende
infrastruktur. Borgere, virksomheder og turister
skal let kunne komme rundt i regionen og til og fra
regionen. Vi bruger derfor mere end 500 millioner
kroner om året på at drive lokalbaner og regionale
busser, ligesom vi arbejder for en stærk og

veludbygget infrastruktur fx med kommende letbane, og ombygning af Hillerød Station. Men der
er udfordringer undervejs. For udgifter til at drive
den kollektive trafik stiger, og prognoser ser ud til,
at det vil forsætte. Vi har derfor været nødt til at
tilpasse vores busdrift selvom det er svært, og
selvom vi har tilført området omkring 35 millioner

9

kroner mere både i 2017 og 2018-budgettet. Vel
at mærke penge, som vi skal tage inden for budgettet og altså skære ned på fx miljø, erhvervs- eller uddannelsesindsatsen. Det er også vigtige opgaver.
Den kollektive trafik i hovedstaden får nu et stort
løft, da staten endelig har besluttet at bakke op
om Hovedstadens Letbane i Ring 3, så vi kan
komme i gang. Vi har set frem til denne nyhed i
hele 2017. Letbanen vil gøre det nemmere for de
mange mennesker, der hver dag skal frem og tilbage til studiet eller arbejdspladsen. Letbanen er
en milepæl i kampen mod trængsel i hovedstadsregionen, og derfor er det så vigtigt, at der er en
bred politisk opbakning til projektet på tværs af
partifarver.
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