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VIDSTE DU, AT

DET VIL VI

•e
 nlige med lav indkomst og kort
uddannelse har størst risiko for
at dø efter en hjerneblødning.

Enhedslisten arbejder for et offentligt finansieret sundhedsvæsen med
lige adgang for alle. I Hovedstadens
Regionsråd arbejder vi for et rummeligt sundhedsvæsen. De ansatte skal
uddannes til at tage bedre imod de
”skæve” patienter.

•d
 ødeligheden som følge af hjertesvigt er højest blandt enlige og
patienter med flere sygdomme.

LIGHED I SUNDHED
Uligheden følger med ind på hospitalerne
Ulighed i sundhed er en følge af forskelle i livs- og levevilkår, men uligheden følger
med ind i sundhedsvæsenet. Private sundhedsforsikringer betyder, at nogle kommer
hurtigere og lettere til behandling end andre. Samtidig får de bedst stillede med den
længste uddannelse mere behandling i det offentlige sundhedsvæsen end de dårligt
stillede med kort eller ingen uddannelse. Simpelthen fordi de længst uddannede er
bedst til at agere i systemet og formulere deres behov.

FÆRRE SKAL BLIVE SYGE
Kommuner, regioner og Folketing skal sammen forebygge sygdom
Forebyggelse er nødvendig for at få mere lighed i sundhed. Men forebyggelse fylder
alt for lidt på den sundhedspolitiske dagsorden. På initiativ af Enhedslisten i Region
Hovedstaden har Danske Regioner udarbejdet en forebyggelsesstrategi, ”sundhed for
livet”. Den lægger op til, at kommuner, regioner og folketing skal arbejde sammen om
at gøre det nemmere for borgerne vælge sundt.

VIDSTE DU, AT
• kommunerne i region Hovedstaden
hvert år bruger 22 milliarder kroner
på kroniske sygdomme.
• i Danmark dør hvert år 13.900
mennesker som følge af rygning.
• i verden er der 440 millioner mennesker med diabetes, de fleste med
type 2 diabetes, som kan forebygges,
men som mange dør af for tidligt.

DET VIL VI
Enhedslisten arbejder for social lighed
og mere fokus på forebyggelse, så færre
bliver syge. I Hovedstadens Regionsråd
vil vi støtte samarbejdet mellem region,
kommuner og Folketing om fælles initiativer til forebyggelse.

DET VIL VI
Enhedslisten arbejder for mere sammenhængende patientforløb, hele vejen
fra praktiserende læge til hospitalet,
mellem hospitaler og hjem til kommunen. I Hovedstadens Regionsråd vil vi
arbejde for, at specialisterne kommer
til patienterne.

DET NÆRE
SUNDHEDSVÆSEN
Enhedslisten arbejder for bedre og tættere samarbejde mellem hospitaler og
kommuner. Vi ønsker, at alle skal have
mulighed for at få akut hjælp, undersøgelser og behandling tæt på, hvor
de bor, fx i fælles sundhedshuse.

INGEN SKAL FALDE MELLEM TO STOLE
Behandlinger skal hænge sammen – hele vejen
Vi får stadig færre og større hospitaler, og lægerne bliver stadig mere specialiserede.
Det betyder, at de bliver dygtigere til det, de kan. Men det betyder også, at patienterne bliver kostet rundt mellem afdelinger og hospitaler. Samtidig får kommunerne
flere opgaver, fordi de fleste patienter er indlagt højst 2-3 dage, hvorefter de skal til
genoptræning i kommunen eller have hjælp derhjemme.

VIDSTE DU, AT
• antallet af mennesker med en
psykiatrisk diagnose steg med
43 procent fra 2007 til 2014.
• bevillingerne til psykiatrien steg
i samme periode med 17 procent.
• Psykiatrien i Region Hovedstaden har
ca. 33.000 ambulante og knap 9.000
indlagte patienter.

DET VIL VI
Enhedslisten ønsker en psykiatri uden
fysisk og medicinsk tvang og ordentlige
arbejdsforhold for de ansatte. I Hovedstadens Regionsråd arbejder vi for forsøg med behandling uden medicin, flere
samtaler, at brugerne inddrages mere og
behandles ligeværdigt og med respekt.

SLUT MED TVANG
Vi skal have en psykiatri der lytter åbent og inddrager brugerne
Stadig flere rammes af angst og stress, og stadig flere får en psykiatrisk diagnose.
Samtidig arbejder de ansatte i psykiatrien under pres og nogle steder med risiko for
at blive udsat for vold. Psykiatrien får slet ikke penge nok, men de bevilgede midler
kunne bruges bedre. Først og fremmest fylder medicinsk behandling for meget.

TID TIL OMSORG OG TILLID
TIL FAGLIGHED
Godt arbejdsmiljø er en betingelse for god behandling
Det er de ansatte der giver patienterne den pleje, omsorg og behandling, som de
har brug for. Derfor er et ordentligt arbejdsmiljø og arbejdsglæde i dagligdagen
en betingelse for god behandling. Men de stadige krav om effektiviseringer presser
personalet, så de har svært ved at nå det, de ved er bedst for patienterne.

SLUT MED 2 PROCENTS
EFFEKTIVISERING
Region Hovedstaden er arbejdsplads
for omkring 38.000 ansatte, hvoraf de
fleste arbejder på hospitalerne. De har
siden 2003 skullet levere 2 procent flere
behandlinger og undersøgelser hvert år.
Det svarer til en produktivitetsstigning på
30 procent. De kan ikke løbe hurtigere.

DET VIL VI
Enhedslisten lytter til personalet og
samarbejder med de faglige organisationer. I Hovedstadens Regionsråd arbejder vi for, at urimelige krav om effektiviseringer og dokumentation erstattes af
tid til patienterne og tillid til de ansattes faglighed.

DET VIL VI
• Mere økologi og lokale fødevarer
• Vedvarende energi, herunder geotermi
• Energirenovering af bygninger
• Grøn omstilling af transporten
• Rent drikkevand

IKKE FLERE MOTORVEJE
Flere, hurtigere, bedre og billigere tog, letbaner og busser
Vi bliver 300.000 flere borgere i Region Hovedstaden løbet af de næste 25 år.
Og dermed flere der skal kunne komme rundt i regionen. Løsningen er ikke flere
eller større motorveje. De fører blot til flere biler og mere trængsel til skade for
mennesker, klima og miljø. I stedet skal den kollektive trafik være bedre, billigere
og fossilfri, også uden for byen, og cyklisterne skal have bedre forhold.

FLERE LETBANER
Region Hovedstaden får sin første
letbane i 2024. Den kører fra Ishøj til
Lundtofte, nord for Lyngby. Der bliver
brug for mere kollektiv trafik mellem
Københavns centrum og resten af
regionen, det vil sige flere letbaner
og hurtige busser, der kører på el.
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