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LEDER

DEBAT

Styrk det nære sundhedsvæsen
Udbud med
muligheder

Sundhed

HELSINGØR KOMMUNE SKAL ikke under normale omstændigheder stå for hverken drift af caféer eller restaurationer. Lad
os hurtigt slå det fast.
Vi kan derfor håbe, at det spinkle flertal
for et udbud af Spisehuset i kulturcenter
Kulturværftet og caféen Spisekammeret i
kulturhuset i Toldkammeret på byrådsmødet på mandag kommer hjem.
For det spændende er, om der er private
aktører, der vil og kan leve op til de krav,
der ligger i udbuddet og om de har en realistisk forretningsmodel. Det værste, der kan
ske er, at man vælger den forpagter, der vil
betale den højeste pris for at levere den
korteste åbningstid, den mindste fleksibilitet og den ringeste kvalitet af drift og udvalg af mad og drikke.
Men lad os her vælge at fokusere på mulighederne.
Spisehuset har en strøm af gæster dagen
igennem. Besøgende til biblioteket. Gæster,
der bare vil nyde en frokost og udsigten.
Unge studerende, der sidder fordybet i studierne. Dertil aftenarrangementer. Hvad
er et teaterbesøg uden at kunne få en kop
kaffe inden og et glas vin efter forestillingen? Der skal selvfølgeligt være åbent. Placeringen er helt unik. Den linde strøm af
besøgende er unik.
Toldkammerets stil som familieforsamlingshus giver muligheder for fællesskabsskabende madkoncepter, som kan være
med til at drive nye gæster til byen. Toldkammeret, som på mange måder er indgangspartiet til midtbyen eller city, hvis du
kommer med færge eller tog, kan med det
rigtige koncept blive en madmagnet for
fjern og nær. For omegnen og turister. Lokalerne er unikke. Gården er unik. Placeringen i byen er unik.
Der er altså mulighed for at nytænke. Byen mangler spisesteder, hvor man kan
mærke og dufte kokken helt ud på gaden.
Det kunne måske være netop de to steder.
Men begge steder skal forpagterkontrakten være meget præcis på fleksibiliteten, at
der også skal holdes åbent til mere spontane pop up-arrangementer. Den fleksibilitet, der følger med at være kommunalt drevet, hvor indtjening ikke nødvendigvis er
det mest essentielle, må fastholdes.
Vi glæder os til at se de madkoncepter,
der givetvist vil se dagens lys ved et udbud
og opfordre til at de potentielle forpagteres
forretningsplaner trykprøves grundigt inden pennen sættes på forpagterkontrakten.
Vi skal ikke gentage den trælse situation på
torvet. Vi har nemlig ikke råd til, at to så
vigtige kulturelle samlingspunkter står
tomme eller er under konkurs.

DET GLÆDER MIG meget,
at Helsingør Kommune får
13.550.000 kr. til etablering
af Sundhedshus i Helsingør.
Det nære sundhedsvæsen
skal styrkes, og der skal være
kortere vej til behandlingen
for patienterne. Med bygning af det nye supersygehus
i Hillerød og den nye hospitalsstruktur, får mange borgere længere til et sygehus.
Dette kombineret med flere og flere ældre, flere kronikere og psykisk syge, er det
endnu vigtigere end nogensinde, at vi styrker og udbygger almen praksis.
Gode læge- og sundhedshuse med brede faglige fællesskaber f.eks. praktiserende læger, jordemødre, sundhedsplejersker og medarbejdere fra den kommunale
hjemmesygepleje, skal give
patienterne kortere vej til
bedre og flere typer af behandlinger. Og hvorfor ikke
også tænke andre speciallæger ind i konceptet.
Mange patienter vil kunne
spare ubehaget og ulemperne ved en lang tur til et ho-

Af May-Britt Kattrup, MF (LA),
Sundheds- & Ældreordfører,
Psykiatriordfører og ordfører
vedr. Etisk Råd og § 71,
Ligestillingsordfører
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spital og ligeså ved selve hospitalsopholdet. Det vil for
mange være mere trygt og
mindre indgribende i hverdagen, at kunne blive behandlet tæt på hjemmet eller
endda i hjemmet.
Det kræver, at specialiseringen på supersygehusene
går hånd i hånd med udviklingen af stærke og nære
sundhedstilbud til de borgere, der med fordel kan be-

handles i et mere trygt miljø
hjemme eller tæt på, hvor de
bor. Uanset om det er kræftpatienten, der får hjemmekemo, den ældre medicinske patient, der får intravenøs antibiotikabehandling i
lænestolen derhjemme, eller
den unge med psykiske udfordringer, der får den rette
støtte tæt på hjemmet.
Det skal være nemmere
for den enkelte at benytte sig

af sundheds¬væsenet på egne præmisser, og antallet og
kvaliteten af læge- og sundhedshuse skal derfor øges og
styrkes.
De første 200 mio.kr. ud af
en national pulje på 800 mio.
kr. til dette formål er allerede udmøntet. 13,5 mio.kr. til
etablering af Sundhedshus i
Helsingør er en god start.

Vi vil Europa – vil du med?
Samfund
Af Per Paludan Hansen,
sekretariatsleder i
LOF, og Stine Bosse,
Europabevægelsens
landsformand

DET ER TID til at få EU-debatten helt ud til danskerne,
mener Europabevægelsens
formand Stine Bosse og
LOF’s sekretariatsleder Per
Paludan Hansen. Sammen
med et bredt netværk er de
derfor gået sammen om initiativet Vi Vil Europa, der nu
kommer til Helsingør og
Espergærde.
Stop lige op og overvej dette. Næsten to tredjedele af
alle danskere er faktisk glade for, at Danmark er en del
af EU. Vi danskere vil gerne
samarbejde med vores europæiske naboer. Vi vil Europa.
Alligevel vender vi gang på
gang tilbage til debatten om,
hvorvidt vi er for eller imod
EU. Og i skyggen af den de-

bat glemmer vi at tale om
drømme. Hvad vil vi med det
europæiske samarbejde?
Hvad skal EU kunne?
Det er der masser af holdninger til, men danskerne
tøver stadig med at kaste sig
ud i diskussionen. Det vil vi
lave om på.
Som en del af et bredt netværk har Europabevægelsen
og LOF derfor været med til
at starte initiativet Vi Vil
Europa. Vi er gået sammen
om en fælles drøm om, at alle danskere skal blive en del
af Europa-debatten.
Ligesom i Danmark bliver
det europæiske demokrati
nemlig kun stærkt gennem
deltagelse og diskussion.
Derfor vil vi nu give danskerne anledning til at tale
om, hvad de ønsker for vores
europæiske samarbejde.
For det er vigtigere end nogensinde, at vi får skubbet
Europa-debatten i gang. Vi
befi nder os nemlig på en
skillevej i kontinentets historie. Frankrig og Tyskland

er i gang med at sætte fuldt
blus under det europæiske
samarbejde, mens briterne
har slukket for deres engagement. Danmark må også til
at tage stilling til, om vi vil
være med til at bestemme
Europas fremtid eller sidde
tilbage på perronen.
Og siden initiativet blev
søsat i januar, er vi allerede
kommet godt omkring. Fra
Nordjylland til Bornholm
har folk delt deres drømme
for det europæiske fællesskab med deres folkevalgte
politikere. Nu er turen kommet til Helsingør og Espergærde.
Så vi håber at se jer til en af
de debatter, vi afholder i disse byer den 28. maj. Kom og
tal med vores panel af politikere og erhvervsfolk om,
hvordan I ønsker, at EU skal
se ud. Fortæl dem om jeres
bekymringer og om, hvordan I mener, at EU kan være
til gavn helt lokalt for jeres
by.
Vi håber også, at I vil synes

godt om Vi Vil Europa på
Facebook og tage del i diskussionen der. EU-debatten
skal i gang, og vi kan ikke gøre det uden jer.
Stine Bosse er landsformand for Europabevægelsen. Hun har tidligere bl.a.
været direktør i Tryg og er i
dag formand for bestyrelserne i BankNordik og TELEpost. Som et led i hendes frivillige engagement er hun
også bestyrelsesformand i
Plan BØRNEfonden.
Per Paludan Hansen er
formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd og sekretariatsleder i LOF, der er et oplysningsforbund med grene
i hele Danmark.
Mød panelet med bl.a. Stine Bosse, tidligere MF Steen
Gade fra Nyt Europa og MF
Pernille Schnoor (Å) til en
snak på Axel Torv mellem
13.30-15.30 eller kom på
Espergærde bibliotek mellem 19-20.30 den 28. maj.
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