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Medlem af Alternativet siden maj 2016 
 
Jeg er 58 år gammel og har levet et liv fyldt med 
sundhedsvæsenet, heldigvis på den behandlende og den 
politiske side og ikke som patient. 
 
Vores fælles sundhedsvæsen, som udgør langt den største del af 
det regionale arbejde, er voldsomt vigtig for at vi som borgere 
kan leve vores liv, med maksimalt udbytte. Hvis ikke 
sundhedsvæsenet er klar til at gribe os, når helbredet svigter os, 
ser vi en dyster fremtid i møde. 
 

Både det somatiske og det psykiske sundhedsvæsen har været under pres gennem en årrække. 
Den pandemi som vi har været igennem i 2020, giver os alle en klar forståelse for hvorfor det er 
vigtigt, at vi i fællesskab, som samfund, har styrken og modstandskraften når vi møder disse 
udfordringer. 
 
2020 har vist os, at nedskæringer på sundhedsvæsenet kan give os store udfordringer, som ikke 
var tænkt ind i den primært økonomisk funderet nedskæring. 
 
For eksempel, har pandemien vist os, at årelang nedskæring og udlicitering af rengøringsområdet, 
giver os store udfordringer med den hygiejniske standard, som igen giver os store udfordringer 
med øget smitte. Det er ikke bedre bare fordi det er billigere. Der bliver helt sikkert gjort flere m2 
rent for de samme penge nu end der blev for 15 år siden, men er kvaliteten god nok? 
 
Vi har også fået sat spørgsmålstegn ved om vi har fjernet for mange sengeplads, nye accelererede 
forløb, har sænket behov for sengepladser, så vi nu har meget færre end lande vi ellers 
sammenligner os med. Det betyder at vi i belastningsperioder har alt for få sengepladser. 
 
Vi skal i sundhedsvæsenet være bedre til at få borgeren og borgerens liv i centrum, og behandle 
borgerne ud fra deres samlede livssituation. ”One size” passer ikke alle, vi skal være bedre til at 
stole på borgernes saglighed og personalets faglighed. 
 
Vi skal sikre mere lighed i sundhed, der er stadig mere end 7 års forskel på 
gennemsnitslevealderen i forskellige befolkningsgrupper i Region Hovedstaden. Nogle gang en 
forskal med få kilometers afstand og en på papiret, ens adgang til det danske samfund. Men det er 
bare ikke en lighed, vi bliver nødt til at behandle borgerene forskelligt, hvis de skal have det ens! 
 
En psykiatri, hvor fokus fjernes fra medicin og sættes på mere menneske, mere psykoterapi og 
flere aktiviteter. Den mentale sundhed skal i centrum og være en naturlig del af skoler, 
uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, såvel som den kommunale og regionale drift. 
 



Regionen skal arbejde målbevist med at nedsætte det klimamæssige aftryk i alle dens funktioner 
og indkøb. Vi skal yde en indsats på alle områder af samfundet. 
 
Jeg har været aktiv på en stribe områder i Alternativet, medlem af lokalforenings bestyrelsen, 
medlem af Storkredsbestyrelsen, medlem af POFO og POFULU, samt medlem af Valgudvalget 
udpeget af HB forud for folketingsvalget. 
 
Jeg har desuden tidligere været kandidat til Folketing, Regionsråd og Kommunalbestyrelse. 


