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Debat

Vi har modtaget:

Af Rødovre Kom-

munes Helhedsplan 

for psykisk sårbare 

2020-2024 fremgår det, 

at antallet af psykisk sår-

bare borgere i Rødovre er 

stigende på tværs af al-

dersgrupper. Dette er en 

kedelig udvikling, som vi i 

SF gerne vil være med til 

at ændre. 

For at få ændret dette 

billede, mener vi, at man 

som udgangspunkt må 

tænke i løsninger af fore-

byggende karakter så un-

ge, som er psykisk sårbare, 

ikke udvikler psykisk syg-

dom.

Her tænker vi i første 

omgang på, hvordan vi 

kan sikre, at vores børn 

og unge kommer ud af 

denne triste spiral. I SF 

Rødovre mener vi, at en 

afgørende faktor er at 

foreslå bedre løsninger, 

som berører børn og un-

ges mentale trivsel. Her 

er de igangværende mini-

mumsnormeringer super 

relevante.

SF Rødovre har ved bud-

getforhandlingerne 2018 

foreslået, at kommunen 

tilbyder gratis anonym 

psykologhjælp til unge fra 

15 til 25 år. I budgetresolu-

tionen i 2019 er beskrevet, 

at der skal udarbejdes en 

undersøgelse af behovet, 

hvilket Social- og Sund-

hedsforvaltningen har 

gjort.

I Folketinget lykkedes 

det SF at få vedtaget, at 

psykologhjælp nu skal 

være gratis for unge fra 15 

til 25 år. Det mener vi, i 

Rødovre er yderst positivt, 

men vi vil fortsat arbejde 

for, at der tilbydes gratis 

anonym psykologhjælp til 

denne målgruppe.

Et tilbud om gratis 

anonym psykologhjælp til 

unge, vil gøre det nemmere 

for dem at søge hjælp, idet 

en anonym tilgang ikke 

indebærer registrering og 

journalpligt. Dette gir en 

rigtig god mulighed for at 

”spotte” de unge som mis-

trivedes, men som ikke har 

brug for behandling i psy-

kiatrien.  

Formålet med oven-

stående er at forebygge 

lettere mentale problemer 

hos unge, så de ikke ud-

vikler sig til mere alvorlige 

problematikker. Her har 

Gentoftes kommune gode 

erfaringer med at tilbyde  

gratis anonym psykolog-

hjælp til unge fra 15 til 25 

år, idet muligheden for at 

få kontakt til den gruppe 

af unge, der ikke ønsker 

at få oprettet en sag i sy-

stemet, styrkes. I SF mener 

vi, at det er vigtigt at tæn-

ke forebyggelse på mange 

måder/områder. 

En mulighed er, at man 

igen ansætter socialråd-

givere på skolerne, så der 

herved er mulighed for at 

”spotte” problemerne, in-

den de vokser sig uover-

skuelige.

Endvidere er det rele-

vant at tilbyde psykiatri 

som fag/emne i de store 

klasser i folkeskolerne, 

da det er vigtigt så tidligt 

som muligt at afmystifice-

re den stigmatisering, som 

i dag finder sted blandt 

borgere med psykiske syg-

domme. Her kan Psykiatri-

fonden tilbyde relevant 

undervisning/oplysning 

om emnet.

Karen Paldrup

SF Rødovre

Børn og unges mentale trivsel
er et vigtigt kommunalt fokusområde

PSYKOLOGHJÆLP: Mange unge oplever at have det svært uden 
at have et sted at gå hen og få hjælp. Karen Paldrup foreslår, at 
Rødovre Kommune sætter mere fokus på psykiatri i folkeskolen. 
Foto: Modelfoto

Vi har modtaget: 

2020 har været et 

travlt år i RegionH 

pga. corona. For-

året handlede om utallige 

nedlukninger og omlæg-

ninger på hospitalerne 

samt en kamp for at skaf-

fe værnemidler. Dette fik 

vi løst, og lagrene er nu 

tilstrækkelige og med sta-

bile forsyningslinjer. Vi er 

nu midt i anden bølge, og 

det ser alvorligt ud for de 

næste par måneder, indtil 

vi har vaccineret en stor 

del af befolkningen. Vac-

cine kombineret med af-

stand og værnemidler vil 

være den eneste mulighed 

for at komme pandemi-

en til livs, og derfor bør 

alle vaccineres med min-

dre specielle forhold gør 

sig gældende. Vaccinen 

er meget effektiv og med 

stort set ingen bivirknin-

ger. Når det bliver min 

tur, er jeg i den grad klar 

til at blive vaccineret.

Har givet pote
Vi har sideløbende arbej-

det intensivt for at løse 

manglen på alment prakti-

serende læger i hele regio-

nen, og dette er gået over 

al forventning. I Rødovre 

havde 100 procent af prak-

sis lukket for nye patienter 

i slutningen af 2018, og 

nu har kun 45 procent af 

praksis i Rødovre lukket 

for tilgang af nye patien-

ter. Mønsteret er det sam-

me i hele regionen, og det 

skyldes en massiv politisk 

og administrativ indsats i 

Udvalget for Forebyggelse 

og Sammenhæng, hvor jeg 

sidder. Vi har presset mas-

sivt og gennemtrumfet en 

lang række tiltag, som har 

givet pote. Godt nytår!

Jacob Rosenberg (K)

Professor, overlæge, dr.

med. Medlem af Regionsrå-

det i Region Hovedstaden

Corona og lægedækning
SUNDHED: I 2018 havde alle praktiserende læger lukket for tilgangen af nye patienter. I dag er tallet på 45 procent. Det skriver 
overlæge og Konservatives regionrådsmedlem Jacob Rosenberg i dette læserbrev. Foto: Arkiv 

Vi har modtaget:

Hvert år indkøber 

kommunerne for 

87 milliarder kroner 

hos private virksomheder. 

En del af disse penge bli-

ver der aldrig betalt skat 

af. Nogle virksomheder 

flytter nemlig pengene i 

skattely og undgår derfor, 

helt bevidst, at bidrage til 

vores fælles kernevelfærd.

Det er ekstremt usoli-

darisk og borgernes skat-

tekroner skal ikke bruges 

til, at de rige kan berige 

sig selv yderligere på be-

kostning af samfundets 

svageste, vores børn og 

sundhedsvæsenet. 

Derfor bør alle kommu-

ner og regioner i Danmark 

arbejde aktivt for at stoppe 

handel med virksomheder, 

som spekulerer i at flytte 

penge i skattely. 

Region Hovedstaden 

er netop gået ind i denne 

kamp, men jeg mangler 

fortsat at se handling fra 

Rødovre Kommune. Derfor 

kære kommunalpolitikere, 

mon ikke det ville være et 

relevant fokus i den kom-

mende valgkamp? 

Rasmus Sylvest Morten-

sen, borger i Rødovre og

folketings- og regions-

rådskandidat for Socia-

listisk Folkeparti

Kommunale                         
skattekroner 
sendes i skattely

FAKTA
Hop selv i blækhuset

• Debatindlæg fra borgere og politiske aktører 

er en vigtig del af Rødovre Lokal Nyt. 

• Vi har intet krav til længden på dit læserbrev, 

men vi opfordrer til, at du skriver så kort som 

muligt. 

• Vi forbeholder os samtidig retten til at redi-

gere og forkorte dit indlæg, så det passer ind 

i avisens format. Debatindlæg skal sendes på 

mail til debat@rnn.dk


