Ulighed i sundhed.

Af Nicolai Nicolaisen Regionsmedlem (S) Medlem af Sygehusudvalget

I Danmark har vi ”fri og lige adgang” til læge og sygehus. Imidlertid er der så mange forhold,
som modvirker og øger forskellen i behandlingen. I DRTV er der sendt 3 afsnit med titlen ”En
syg forskel”. Den sidste og 4. udsendelse bringes mandag d. 13. juni om aftenen. Disse 4
udsendelser viser med al tydelighed, hvor stor ulighed, de forskellige klasser i samfundet
modtager. Hvor de bedst stillede ¼ af befolkningen er vindere og de dårligst stillede ¼ af
befolkningen er tabere. Alle udsendelserne ligge på nettet i DRTV.
Socialdemokratisk målsætning
I Region Sjælland har den socialdemokratiske gruppe vedtaget, at ”Lighed i Sundhed” vores
højest prioriterede indsat på sundhedsområdet i de kommende år. Derfor må vi gå meget
praktisk til opgaven vel vidende, at meget ligger udenfor vore muligheder. TV-udsendelserne
dokumenterer, hvor stor betydning uddannelsesbaggrund og social opvækst har på
sundhedstilstand og livsforløb.
En forudsætning for mere lighed er ”Et stærkt offentligt sundhedsvæsen”. Privathospitaler
kan bruges i spidsbelastninger, men i andre forhold, er de med til at øge forskellen.
Regionens indsats
Ved multisygdomme er behandlingen ofte kompliceret og dyr for den enkelte patient. Folk
med lav indkomst har oftere og tidligere mange sygdomme samtidig.
Fælles ambulatoriet på Holbæk Sygehus, der er det første i landet, er med til at lette
behandlingen, da sygdommene bliver behandlet ét sted. Imidlertid er medicinen ofte dyr og
gør et stort indhug i en lille økonomi, hvor andre nødvendige ting, så må udelades.
Socialdemokraterne vil:
De geriatriske (alders relaterede sygdomme) afdelinger er pressede, dels fordi der bliver
flere patienter, og dels fordi de mangler personale.
Socialdemokraterne vil have sat fokus på de ubesatte stillinger i geriatrien. Der skal
der gøres en ekstra indsats for at få stillingerne besat. Regionsrådet har netop
vedtaget, at en fælles projektbeskrivelse mellem kommuner og region bør udarbejdes.
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et oplæg til en national handlingsplan 2016 – 2019
for den ældre medicinske patient. Vi vil følge tæt op på dette arbejde.
Socialdemokraterne har fokus på kroniske sygdomme, som omkring 1/3 af befolkningen
lider af. Sammenhængende sygdomsforløb er af stor betydning, hvor såvel personale
som patienter har en fælles målsætning om sygdomsforløbet.
Socialdemokraterne vil arbejde for, at den kronisk syge skal sikres de nødvendige
kompetencer og hjælpemidler, så den enkelte får de bedst opnåelige resultater.
Den præhospitale indsats.

I Regionen er der adgang til en effektiv og sammenhængende præhospital indsats af høj
kvalitet. Ambulancer bemandet med paramedicinere, akutbiler, akutlægehelikopteren,
nødbehandlerenheden og 112-akutkjælpere sendes til borgerne via vagtcentralen.
En paramediciner er en ambulancebehandler med mindst 3 års uddannelse. Hun kan udføre
avanceret præhospital behandling herunder visse former for intravenøst medicin. (Direkte i
blodbanerne)
112-akuthjælperne er frivillige fx på Orø. De tilkaldes døgnet rundt og har en førstehjælps
uddannelse og kan bl.a. betjene en hjertestarter og bistå ved livstruende hændelser. De får
stor anerkendelse for deres arbejde.
Særlig indsat for lighed i sundhed på Lolland-Falster.
”Broen til Sundhed” er et projekt mellem Regionen, kommunerne, psykiatrien, Nykøbing F.
sygehus, Business Lolland-Falster og PLO, (Praktiserende lægers Organisation) samt et
stærkt samarbejde med den lokale befolkning. Formålet er, at disse borgere, skal have
samme livslængde som resten af Regionen. Projektet blev iværksat i 2013 - afhængig af de
forskellige forløb – vil det kræve adskillige år, før målsætningen er nået.
Uvildig patientvejledning.
PATIENTVEJLEDNINGEN vejleder og rådgiver borgeren om patientrettigheder. Det drejer
sig om sygehusbehandling, regler for frit valg og ventetider samt adgang til klage eller søge
erstatning.
Patientvejledningen er borgerens sikkerhed for, at eventuelle misforståelser eller klager
bliver behandlet på forsvarlig vis. Det kræver ikke en skriftlig henvendelse. Blot en
telefonopringning og opgivelse af cpr.nr samt hændelse og dato, så er de parate til at hjælpe
med udgangspunkt i borgerens oplevelse. Det er med til at sikre en ligelig og retfærdig
behandling af sagen.
Før universitetssygehuset i Køge er færdig.
Når universitetssygehuset i Køge er færdigt 2021, vil de højt specialiserede specialer være
samlet i Køge. Endvidere vil specialsygehusene i Roskilde og Næstved indeholde specialer, der
ikke findes på akutsygehusene i Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. Samlet set vil det betyde en
reduktion af patientkørsel fra én afdeling til en anden, som tilfældet er i dag. Kørslen mellem
de forskellige sygehuse er gratis, men ved efterbehandling er det ofte en besværlig affære,
hvis men ikke har eget transportmiddel. For den enkelte kan det være et problem, men
Flextrafik er en nyttig transportform, så tingene kan fungere. Med fælles ambulatorium på
de øvrige akutsygehuse vil det betyde en reduktion i kørsel og transport for den enkelte
patient.
På ”www.sundhed.dk” kan man se sin egen patientjournal og medicinjournal.
Sundhedsplatformen, der er ved at blive implementeret, giver såvel patient som det
lægefaglige personale gode muligheder, når det er fuldt implementeret. Der arbejdes på, at
indkøringsfejlene bør være minimeret indenfor de næste 3 måneder.
Psykiatrien – kraftig styrket med nyt sygehus.

En vigtig del af psykiatrien varetages af Regionen i de 3 døgnåbne psykiatriske
akutmodtagelser i Roskilde, Slagelse og Vordingborg.
Ambulant voksen behandling kan varetages 14 steder i Regionen. Ambulant børne- og
ungepsykiatri behandles i Holbæk.
Det nye Psykiatriske Sygehus i Slagelse er indviet og fået stor opmærksomhed i såvel DK som
i udlandet. Foreløbig er der omkring 220 pladser, men der er stor mangel på psykiatere, så et
afsnit mangler at blive taget i brug. Der arbejdes ihærdigt på at få ansat en psykiater men
løn betydeligt over tariffen. Langt det meste behandling på det nye Psykiatrisygehus er
ambulant.
Socialpsykiatrien varetages af kommunerne, som nedskrevet i loven. Alt andet lige ville det
være mere sammenhængende, hvis al psykiatribehandling blev varetaget af Regionen.
Fødsler - 3 tilbud.
På fødeafdeling i Holbæk, Næstved, Nykøbing F. og Roskilde Sygehus.
I hjemmet
Privat fødeklinik
I 2015 blev der født 6.366 babyer. Alle komplicerede fødsler sker på sygehuset. Den
ukomplicerede fødsel kan moderen beslutte skal ske i hjemmet, hvor en tilknyttet og kendt
jordemoder består i hjemmet. Det private tilbud ”Storkereden” er etableret i Slagelse og
Roskilde samt nyetableret i Holbæk. Flertallet i Regionsrådet har besluttet, at midlerne til
det private sker ved overflytning af midler fra sygehusene. Socialdemokraterne mener
fortsat, at en privat fødeklinik må være selvfinansierende, således at sygehusene har
økonomi til at yde den højeste tilfredshed og kvalitet.
Livstruende sygdomme – pakkeforløb.
Livstruende sygdomsforløb har deres egen behandlingsforløb i de såkaldte pakker. Her er
udredning, behandling og maksimale ventetider nøje beskrevet. Alligevel sker der
overskridelser på ventetider. Det er ikke acceptabelt. Vi vil bede om en redegørelse på hvert
eneste udvalgsmøde. Det vil medvirke til en overholdelse af indgåede aftaler.
”Lighed i Sundhed” kræver et fast fokus og et vedvarende pres. Det ligger i
socialdemokraternes DNA.

