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Svendborg: Det Svendborg-
valgte medlem af det syddan-
ske Regionsråd, Jørgen Pless
(L), synes, tiden er løbet fra
ligestillingsdebatten for læn-
ge siden.
- Jeg kan godt se, at det for

cirka 100år sidenvarnødven-
digt med en ligestillingslov,
sagde han, da regionsrådet i
går debatterede ligestilling i
regionen.
Han opfordrede samtidig

Regionsrådet til at arbejde
målrettet på at få Folketinget
til at sløjfe ligestillingsloven.
- Jeg vil meget hellere dis-

kutere ligeværd. Vi har alle
hver vores værdi i vores sam-
fund, men det er ikke nød-
vendigt, at vi skal være lige
mangeafhver slags til alle op-
gaver for at skabe værdi.
- Jeg er helt enig med natu-

ren i, at forskelligheden er en

lykkelig ting for os, og jeg er
sikker på, at der ermange da-
mer, som er bedre endmig til
mange ting, sagde han.

Brødogkager
Den radikale Kristian Grøn-
bæk Andersen var enig i, at
den rigide ligestillingsdebat
har overskredet sidste salgs-
dato.
- Jeg kommer til at tænke

på Marie-Antoinette, som da
hun �k at vide, at det franske
folk manglede brød, at man
da kunne give dem en kage.
Det er lidt det samme, når
kvinder efterspørger køns-
kvotering i bestyrelser sam-
tidig med, at vi er ved at mi-
ste en hel generation af unge
drenge på gulvet på uddan-
nelsesområdet, sagde Kri-
stianGrønbækAndersen.
Også denkonservativeLas-

se Krull efterspurgte en mere
kvali�ceret debat.
- Målet må være, at mænd

og kvinder skal anses som li-
geværdige, sagde han.
Helt så enkelt mente so-

cialdemokraten Poul-Erik
Svendsen ikke, at tingene

kunne sættes op.
- Debatten om ligeværd

kontra ligestilling har histo-
riens vingesus over sig. Vi er
altså kommet videre, og det
er stadig vigtigt at diskutere
ligestilling. Vi ved, at arbejds-
pladser med en ligelig køns-
fordeling fungerer bedre, og
det kan ikke være rigtigt, at
hovedparten af de, som stu-
derer til læge, præst, pædagog
eller lærer skal tilhøre samme
køn. Det er der, vi skal sætte
ind, og det kan gøres med en
kvoteordning, når vi skal an-
sætte. Vi skal stadig tage den
bedste, men vi kan godt tæn-
ke strategisk, sagde Poul-Erik
Svendsen.
Freddie Madsen fra Dansk

Folkeparti slog fast, at der�n-
des kvindefag, og der �ndes
mandefag, og at man til en-
hver tid skal se på kvali�ka-
tionerne.
Debatten mundede ud i, at

regionen nu nedsætter en ar-
bejdsgruppe, som skal se nær-
mere på ligestillingen.

AfHans-HenrikDyssel
hahd@faa.dk

Politikervildroppe
ligestilling
■ Jørgen Pless fra
Lokallisten vil hellere
diskutere ligeværd
end ligestilling i
Region Syddanmark

■ EdelNielsenog restenaf bestyrelsen iHospiceSydfynkannugå i gangmed fåplanerneog
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Svendborg: Det tog ikke lang
tid for det syddanske Regi-
onsråd at give sit tilsagn til en
låneramme på 34 millioner
kroner til Hospice Sydfyn, da
rådet i går holdt sitmøde.
Formanden for regionens

sygehusudvalg, Poul-Erik
Svendsen (S), gjorde kort

opmærksom på, at regionen
med etableringen af de 12
hospice-pladser på Sydfyn
i alt vil råde over 60 pladser.
24 af dem ligger på Fyn,mens
resten ligger i den jyske del af
regionen.

Mere endkrævet
- Det er faktisk 20 pladser
mere end krævet, og det er et
tegn på, at vi i regionen læg-
ger vægt på at tilbyde vores
medborgere en god sidste
tid i livet, sagde Poul-Erik
Svendsen.
Med regionens godkendel-

se kan bestyrelsen i Hospice
Sydfyn nu købe grunden på
Skovsbovej i Svendborg og
sætte gang i planlægningsar-
bejdet af det forventede 1800
kvadratmeter store byggeri.
Efter planen skal hospice

stå færdig i løbet af andet
halvår 2012. Regionsrådet
valgte samtidig socialdemo-
kratenWilliamJensen somsit
medlem af bestyrelsen, mens
hans partifælle Pia Tørving
blev suppleant.
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Hospice-økonomigodkendt
■ Det syddanske
Regionsråd gav
i går sit ventede ja
til økonomien i
Hospice Sydfyn

Svendborg: Når borgerne i
Svendborg og resten af Re-
gion Syddanmark kommer
til skade og ringer efter hjælp
på 112, vil de fra 1. april 2011
få en sundhedsfaglig person i
røret.
Det besluttede regionsrå-

det i aftes. Med den beslut-
ning tilslutter Region Syd-
danmark sig den anbefaling,
Sundhedsstyrelsen offentlig-
gjorde sidste år på akutom-
rådet.
En anbefaling de øvrige

danske regioner ligeledes til-
slutter sig i disse dage.
De topolitialarmcentraler i

Odense og Esbjerg modtager
hvert år cirka 60.000 112-op-
kald fra syddanskerne.
Og det er i dag alene politi-

ets alarmoperatører, der taler
med borgeren og vurderer,
hvor alvorlig henvendelsen
er, og hvor meget det haster
med en eventuel ambulance
eller anden hjælp.
Fremover vil politiets

alarmoperatør fortsat være
den første person, der taler
med borgerne, men så snart
politiets alarmoperatør hø-
rer, at opkaldet drejer sig om
sundhed, vil politiets alarm-
operatør viderestille til en
sundhedsfaglig person.

Sundhedsfaglige råd
Her vil en sygeplejerske el-
ler en paramediciner på bag-
grund af deres sundhedsfag-
lige uddannelse vurdere, hvor
alvorlig henvendelsen er, og
hvor meget det haster. De vil
også kunne give gode råd om,
hvordan man skal forholde
sig, til ambulancen når frem
eller rådgiveomhjælp til selv-
hjælp.
- Den sundhedsfaglige

prioritering skal sikre, at am-
bulancerne bruges på den
rigtige måde og at de, der er
i allerstørst nød, får den hur-
tigste og mest kvali�cerede
hjælp. Jeg tror, den nye orga-
nisering vil bidrage til, at der
skabes mere tryghed, siger
Thyge Nielsen (V), formand
for præhospitalsudvalget.
Selv om det er Region Syd-

danmark og resten af regio-
nerne, der fra 1. april 2011
overtager alle opkald, der
drejer sig omsundhed, ermå-
let fortsat en ventetid på højst
10 sekunder.
Når den nye vagtcentral

indvies 1. april til næste år,
er det Region Syddanmarks
hensigt efterfølgende at sætte
den regionale sundhedstele-
fon, som blev behandlet på
regionsrådsmødet i oktober, i
værk i foreløbig et år.
Den regionale sundheds-

telefon kan oplyse borgerne
om de aktuelle ventetider på
de regionale skadestuer og
-klinikker.

Region
overtager
112-
opkald

omglæde
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voldtægter og tvangsansatte
til stede her i aften. I har selv
valgt det.
- Men det kræver en inve-

stering at få et parforhold til
at fungere. Det kræver nær-
vær, dialog ogmasser af sex.

Hvorfor står duop
Aftenen var fuld af retoriske
spørgsmål.
Et af dem var: ”Hvorfor

står du op ommorgenen?”
- Står du op til en ny dag,

eller fordi du skal på arbejde.
Hvis dine gode timer i døgnet
er, når du er på arbejde, når
du spiser, og når du sover, er
det så det, du drømte om, da
du var teenager?
Lisbeth G. Petersen gen-

nemførte på et tidspunkt en
større undesøgelse blandt de
ansatte i Vejle Amt og spurg-

te, hvad der var det vigtigste
for, at de kunne have en god
arbejdsdag.
- Langt de �este svarede

deres kolleger, og så er det,
man kan spørge, om det altid
er ens kolleger, som skaber en
dårlig stemning på arbejds-
pladsen.Det er denmanglen-
de begejstring og entusiasme,
der gør Danmark til et fattigt
land. Er I klar over, hvad vi
kan udrette med ros og aner-
kendelse?


