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Svendborg:Det vil være en
overraskelse på linjemed
statsminister JensOttoKrags
abdiceren i 1972, hvis ikke
det syddanske regionsråd
stemmer ja til anlægsøkono-
mien til det planlagteHospi-
ce Sydfyn, når regionsrådet

holder sitmøde påmandag.
Udover sin endelige accept
skal regionsrådet også ud-
pege etmedlem af hospice-
bestyrelsen og en suppleant
for denne, ligesomman skal
godkende vedtægterne for
hospice.

Forventet ja tilhospice

Svendborg: Hvis du løber ind
i en ansat i Region Syddan-
mark med kors og bånd og
stjerne på, så er det sandsyn-
ligvis enmand.
Er det en kvinde, du løber

ind i, så er det overvejende
sandsynligt allerhøjst en af-
delingsleder.
Det fremgår af den ligestil-

lingsredegørelse, som Region
Syddanmark netop har udar-
bejdet.
To ud af tre i den regionale

direktion er mænd, �re ud af
�re stabsdirektører er mænd
og33udaf52 svarende til 63,5
procent i sygehusledelserne
ermænd.
Man skal ned på afdelings-

lederniveau, før man �nder
en overvægt af kvinder på 70
procent.

Uligestilling
Inden forde traditionelleper-
sonalegrupper trives ulige-
stillingen også stadig.
Der er i alt 9642 fuldtids-

stillinger inden for plejeper-
sonalet i regionen. Blot 471
svarende til fem procent er
mænd.
Inden for det øvrige sund-

hedspersonale er der blot 10
procent mænd, mens over
halvdelen af det lægelige per-

sonale, nærmerebestemt53,4
procent, ermænd.
Det fremgår også af re-

degørelsen, at Region Syd-
danmark skal sikre, at der er
lige adgang til behandlinger
for alle uanset køn inden for
sundhedsvæsenet.
Her gør man opmærksom

på, at der dog er områder
med et helt naturligt fokus på
det ene køn, som for eksem-
pel mamma-centre, som er
målrettet kvinder, der er i be-
handling for brystkræft, lige-
som jordemodercentrene og
fødegangene også naturligt
henvender sig mestendels til
kvinderne.

Fokuspåetniskbaggrund
I trepartsaftalen i 2007 mel-
lem regeringen, kommu-
nerne og regionerne blev det
aftalt, at alle kommuner og
regioner skal opstille mål-
tal for, hvor stor en andel af
medarbejderne i regionen,
der skal være indvandrere el-
ler efterkommere med ikke-
vestlig baggrund.
Måltallene bør afspejle den

regionale arbejdsstyrke- og
jobsammensætning.
Her kniber det også lidt for

Region Syddanmark at følge
med.
Andelen af indvandrere

og efterkommere med ikke-
vestlig baggrund i arbejds-
styrken i regionen er på 3,9
procent, mens andelen kun
udgør 3,1 procent af arbejds-
styrken i organisationen
Region Syddanmark.

AfHans-HenrikDyssel
hahd@faa.dk

Detknibermed
ligestilling
blandtregionens
medarbejdere
■ De menige er
kvinder, mens
cheferne overordnet
set er mænd på
regionens arbejds-
pladser i blandt andet
Svendborg

■ DevarmehænderpåRegionSyddanmarksarbejdspladser
tilhører kvinderne.Arkivfoto:HansSturesson

■ØrbækvejgennemGudbjergmåtte spærres sidst
på eftermiddagen i går, da to personbiler ved 17-
tiden tørnede sammenmeden sådankraft, at der
opstod frygt for de involveredes tilstand. Ifølge

betjentenepåulykkesstedet blev alle involverede
tilset af en læge fra lægeambulancen, ogalle var
sluppetmedknubsog forskrækkelsen.Uheldet
sketeud forGryagervej syd forGudbjerg.

Voldsomt trafikuheld i Gudbjerg i går, men kun materiel skade

Svendborg: Sagen om en om-
talt fugtig kælderbolig på
Christiansvej 22 er slut.
Kommunen har efter be-

sigtigelse af kælderboligen
sammen med ejeren erklæret
lejligheden ulovlig sombebo-
else.
Ejeren har over for kom-

munens sagsrådgiver, byg-
getekniker Hans Rasmussen,
MiljøogTeknik, lovet at�nde
en anden lejlighed senest den
1. december og accepteret, at
kælderen fremover kun må
bruges som pulterkammer
for de to øvrige lejemål i den
mondæne ejendom med ud-
sigt over byen og øhavet.
Lejeren, førtidspensionist

Poul Nielsen, gik til Fyns
Amts Avis, fordi han følte sig
mere og mere syg i den fug-
tige lejlighed, hvor han ikke
har kunnet bruge sit sove-
værelse i tre år og hver dag ta-

ger medicin mod kvalme og
hovedpine.

Lejeren jubler ikke
Poul Nielsen ønskede også
at få kommunen til at afgøre,
omlejlighedenvar lovlig ihåb
om at forhindre, at nye lejere
skulle få problemer med lej-
ligheden.
Men Poul Nielsen jubler

dog ikke efter kommunens
afgørelse.
- Jeg har jo boet her mange

år og har egentlig ellers været
meget glad for lejligheden,
men det kunne jo ikke blive
ved med at gå, når jeg bliver
mere ogmere syg, siger han.

For syg til flyttekasser
- Men lige nu sidder jeg midt
mellem �ere stole. Jeg øn-
sker ikke genhusning af min
udlejer, da jeg gerne vil �n-
de noget selv. Og jeg skal til

møde med min sagsbehand-
ler i kommunen, om jeg kan
få hjælp til �ytningen til den
lejlighed, jeg nu har fundet,
og som er klar til ind�ytning
1. december. Jeg er for syg
til at �ytte mine ting, og jeg
skal også have sikkerhed for,
at min økonomi kan holde til
det nye og lidt dyrere lejemål,
siger Poul Nielsen, der har
boet i kælderen på Christi-
ansvej i syv år.

Ejeren: En trist sag
Indehaver afChristiansvej 22,
Ryg Invest ved Per Ryg, tidli-
gere Langeskov, nu Odense,
betegner sagen om kælder-
boligen sommeget trist.
- For det første har jeg altid

haft et godt forhold til lejeren
Poul Nielsen, der nu har fået
gode venner til at lave en far-
ligmasse ballade.
- For det andet kunne både

kommunen og jeg konstatere
ved besigtigelsen, at persien-
ner og udluftningskanaler er
lukkede, og at der kun bliver
luftet ud i stuen, hvor der ry-
ges. Det er ikke tilstrækkeligt,
konstaterer han.
- Jeg har altid sagt til leje-

ren: Husk varme og ventila-
tion, og jeg har kun villet gøre
ham det bedste. Jeg var ikke
klar over, at lejligheden ikke
var registreret, og jeg tager
selvfølgelig afgørelsen til ef-
terretning, siger Per Ryg.
Der kan komme et økono-

misk efterspil, fordi lejeren
via advokat vil have tilbage-
betalt husleje for sit sove-
værelse, han ikke har kunnet
benytte i tre år på grund af
fugt.
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Fugtigkælderbolig


