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Jule- og nytårshilsen
Helle Gade, gruppeformand og borgmesterkandidat
Kære Alle
Nu nærmer Julen og nytåret sig, og det bliver en meget anderledes jul
og nytår end det plejer.
For mit eget vedkommende i jobbet som graver og kirketjener er det
meget anderledes. Vi plejer på nuværende tidspunkt at have dagplejen,
vuggestuen, børnehaven og skolen i kirken. Der plejer at være travlt
med at pynte op, og mærke forventningens glæde hos alle børnene.
Mærke deres varme og livlige energi som automatisk smitter af på alle os andre.
Ja, selv til de almindelig adventsgudstjenester er det anderledes, er vi over 20 personer må
vi ikke synge. Og hvis der er noget som kan få glæden frem er det sang sammen med andre.
Men de fleste af os prøver at holde fast i vores traditioner med julebag, læse juleeventyr
med børnene, tænde adventskransen, åbne julekalender. Sidde i sofaen med familien og
se julekalender og nyde roen.
Så på mange måder er det anderledes. Vores liv med Corona har virkelig præget 2020, og
vil nok også gøre det ind i 2021. Men det er der noget som kendetegner vi danskere, så er
det at vi til trods for udfordringer og uenigheder står sammen når livet er svært.
I den politiske verden, og i vores eget lille smørhul, som Silkeborg kommune jo er der også
meget som er anderledes. Mødeaktiviteten, måden vi mødes på, dialogen med de
mennesker som bor her, ekstra økonomiske udfordringer pga. Corona, og meget meget
mere er anderledes.

Men selvom det fylder i alle vores liv, så har den politiske dagsorden i Silkeborg kommune
aldrig været vigtigere. I hvert fald ikke i nyere tid. Vi står overfor store udfordringer, hvor der
er behov for at stærkt socialdemokrati for at løse dem.
Vi i den socialdemokratiske byrådsgruppe har igennem noget tid arbejdet med
politikudvikling i vores politiske værksted, hvor partiforeningsformændene også deltager.
Konkret har vi sammen indtil videre, udviklet tre pejlemærker for den socialdemokratiske
politik, der skal føres frem mod kommunalvalget næste år. Tre pejlemærker, der skal sætte
deres aftryk på den politik som føres i byrådssalen i Silkeborg Kommune fra nu af og frem
til valgdagen d. 16. november 2021.

Formålet med pejlemærkerne er, at borgerne skal kunne se en rød tråd mellem den politik
vi fører op til valget, og den politik vi går til valg på. Socialdemokratiet mener det altså når
vi siger, at vi vil sætte velfærden først og skabe lige muligheder for alle, og vi mener det når
vi siger, at der skal være sund vækst og udvikling i alle lokalområder, så bl.a. institutioner,
skoler, plejehjem og trafik kan følge med befolkningstilvæksten.
Samtidig mener Socialdemokratiet det også når vi siger vi er økonomisk ansvarlige. Vi er
nødt til at skabe orden og gennemsigtighed i den kommunale økonomi, så vi ikke ender i et
nyt ”2010” med massive besparelser til følge. Derfor går det ikke, at vi bliver ved dække
underskud ved at tage af kassebeholdningen. Der skal foretages prioriteringer mellem hvad
der ”nice-to-have” og ”need-to-have” for at få økonomien til at hænge sammen. For den
socialdemokratiske byrådsgruppe er prioriteringen helt klar: Vi prioriterer den værdige
velfærd, som skaber rammerne for det gode liv i Silkeborg Kommune.
Arbejdet i det politiske værksted er ikke færdigt, der er mere der skal uddybes og der skal
kobles flere pejlemærker på. Og sidst men ikke mindst er det meget vigtigt at vi får, JER
medlemmer i spil. Vi skal sammen have ejerskab ind i den socialdemokratiske politik og lave
et slagkraftigt valgprogram at gå til valg på, så vi står stærkt sammen til KV 2021. Vi må
håbe, at situationen med Corona snart bedres, så vi kan mødes alle sammen.
Når Jeg kigger ind i 2021, så kan jeg ikke lade være med at reflektere over 2020. Jeg føler
en stolthed over at være blevet valgt som partiets borgmesterkandidat, og jeg arbejder hver
dag for at gennemføre så meget socialdemokratisk politik, sammen med byrådsgruppen,

som muligt. Samtidig ruster jeg mig til den opgave, der venter med at samle 16 mandater
bag en socialdemokratisk borgmester i 2021.
Når jeg kigger ind i 2021 er det med forventning og et lyst blik på fremtiden. For jeg ser vores
politik blive stærkere og stærkere. Vi er ved at finde vores vej frem mod valget, en vej med
klar socialdemokratisk kant til den blå borgmester som snart har siddet de sidste 8 år.
Og det er lige præcis der vores 3 pejlemærker afspejler en kant til den blå fløj. Velfærden i
kommunen er presset, vi vokser for hurtigt i forhold til at vores institutioner, skoler og
infrastruktur kan følge med. Det økonomiske overblik er forsvundet. Det eneste fokus, der
har været fra den blå fløj er at stræbe efter at blive den bedste erhvervskommune og nå
105.000 indbyggere inden 2030.
Men det hjælper ikke at vækste så hurtigt, hvis vi ikke kan dække de helt basale behov som
både nuværende borgere men også kommende tilflyttere har brug for. Så mener jeg, at vi
bliver en fattig kommune uden overblik og respekt for de mennesker, som tror på at vi
politikere forvalter borgernes penge efter bedste evne.
Samtidig er det vigtigt, at den vej vi følger lægger op til samarbejde med vores støttepartier.
Vi skal have dem med. Der har afslutningen på 2020 allerede budt på en positiv udvikling,
som jeg også vil arbejde for fortsætter ind i 2021.
Så der er noget at kæmpe for i 2021 og den kamp er både jeg og byrådsgruppen klar til at
tage op. Af med fløjlshandskerne og på med arbejdstøjet.
Vi skal have en socialdemokratisk ledet kommune efter KV 2021. Det er mit nytårsforsæt
for 2021.
Glædelig Jul og godt nytår til jer alle.
Med venlig hilsen
Helle Gade, jeres borgmesterkandidat.

Ingen kan alt, alle kan noget og sammen, kan vi vinde KV21
Dorthe Jensen, byrådsmedlem for socialdemokratiet
Forleden faldt jeg over en fortælling, en fortælling som handlede om
en gruppe studerende, der alle af deres professor fik en ballon. Den
skulle pustes op, skrives navn på og smides i lokalet. På billedet, der
fulgte med fortællingen, var tydeligt illustreret, at der var tale om
mange balloner.
De studerende fik 5 minutter til at finde deres egen ballon
Trods hektisk søgning, fandt ingen deres ballon. På et tidspunkt bad professoren de
studerende om at tage den første ballon, de fandt, og give den til vedkommende, hvis navn
stod på den. Inden for 5 minutter havde alle, deres egen ballon.

Professoren sagde til de studerende; disse balloner er som lykke. Vi finder det aldrig, hvis
alle leder efter deres egne. Men hvis vi bekymrer os om andre menneskers lykke, finder vi
også vores egen.
Og hvad har historien så med KV21 af gøre?
Vi er på vej mod valgår, hvor målet er helt klart; Vi skal vinde KV21 d. 16. november 2021,
og det kan vi, med en fælles indsats. En indsats hvor vi er tydelige på, hvad det er vi vil,
som Socialdemokrater for hele Silkeborg kommune. Hvor hver kandidat med hver sit
særkende, fører en valgkamp med respekt for fællesskabet og med respekt for hinanden.
Jeg håber selvfølgelig på et godt personligt valg, men mest af alt, på et godt valg til alle i
vores parti, så det bliver Helle Gade der overtager borgmesterkæden, når alle stemmerne
er talt op. Sammen kan vi vinde KV21.
Med dette vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul. Pas godt på jer selv og hinanden. Vi
ses i det ny år.

Bliv en del af fællesskabet
BLIV GRATIS INTROMEDLEM AF SOCIALDEMOKRATIET FREM TIL DEN
30. JUNI 2021

Fællesnævneren er forskellighed.
Luis da Silva Martins
Virklund-Rodelund-Salten-Them-Tømmerby-Bryrup-Vrads-HjøllundSepstrup-Gjessø-Funder-Funder Kirkeby-Kragelund-Sinding-MausingVinderslev-Hauge-Thorning-Skræ-Vium-Demstrup-Sjørslev-LevringKjellerup-Ans-Kongensbro-Truust-Fårvang-Gjern-Skannerup-SorringMollerup-Linå-Voel-Sminge-Svostrup-Grauballe-Nisset-Lemming-SejlingSkægkær-Balle-Gødvad-Resenbro-Sejs-Svejbæk-Silkeborg MidtbySydbyen.
Nogenlunde sådan var ruten forleden, da jeg satte mig for at opleve og tjekke nogle af vores
fantastiske lokalområder i Silkeborg ud. Jeg havde min ene datter med…. Lidt af vejen.
Mormor bor i Hvinningdal. Hendes slikskuffe lokker mere end farmands ”to med spege” på
en tilfældig rasteplads i Silkeborg kommune. Sådan er vi alle så forskellige og vi kan ikke
være enige med alle om alt.
Netop forskellighed er det, jeg vil fremhæve med dette indlæg. Lokalområderne, som er
Silkeborgs fundament, er meget forskellige. Unikke hver især, men meget forskellige. Vi er
absolut ikke en ”one size fits all” kommune.
Lokalområderne og forskelligheden skal dyrkes. Derfor skal vi sikre, at de lokale stemmer
bliver hørt. At borgerne i lokalområderne blive hørt.
Hvordan kan vi som parti tilsikre mere borgernær dialog?
Foreningerne, de frivillige, ildsjælene og alle dem som ikke råber så højt, men som lever,
bor og bevæger sig i lokalområderne. Det er vel dem, der er de lokale eksperter.
Jeg mener at det er her vores parti og værdier kan noget. Vi vil fællesskab, dialog og
løsninger. Derfor skal vi fokusere på at understøtte lokalområderne, borgerne,
foreningslivet, frivilligheden, lokalrådene og nærdemokratiet. Vi har små 30 lokalråd i
Silkeborg. Det må siges at være en succes. Det vidner om lokalt engagement.
Jeg går benhårdt efter at revitalisere nærdemokratiet. Og jeg tænker, at det ikke kun
behøver at være ”plan og vej”, der fylder i dialog og indhold – selvom man i forlængelse af
debatindlæg, kommuneplansborgermøder mfl. fornemmer, at en stor del af borgernes fokus
ligger der. Der er vel også noget i, at de forskellige områder som arbejdsmarkedsudvalget,
socialudvalget, kultur, fritids -og idrætsudvalget, børne- og ungeudvalget mfl., kunne opruste
og effektuere via hyperlokale samarbejder.
Nuvel; Jeg vil så meget og har så mange ideer, men allerførst vil jeg allerhelst høre fra dig
og få alle de gode ideer og input til, hvordan vi kan gøre det her bedst muligt. Hvilke
udfordringer og problemer du gerne vil have nogen valgt til at løse. Fortæl mig det gerne på
tlf.: 20602290, mail: luis@gunilslund.dk eller hiv fat i mig næste gang du ser mig.
Glædelig jul og Godt Nytår - fra en af de nye!

PS: Turen kan anbefales. Især i disse tider hvor julen står for døren og vi ikke kan ses som
vi plejer, er det oplagt at udforske vores lokalområder. Ruten står øverst. Den kan tages på
en dag afhængig af stop og pauser. Kilometerne rammer kun 250 stk. ca. Man kommer forbi
de velkendte kroer, museer, mindesten, kirker mfl., men også forbi gamle skoler, stationer,
mejerier, missionshuse, butikker og smedjer. Tidens tand har gjort sit til at nogle ting har
fået patina, men det er stadig her livet leves og hverdagen hyldes. Forandringens vinde
blæser, men måske vi som parti kan sørge for at den blæser lidt mere ”gelinde”.

Finansloven: Trygt gennem coronaen og investeringer i velfærd,
arbejdspladser og grønomstilling
Thomas Jensen, lokalt folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Silkeborg
Kommune
Regeringen har sammen med støttepartierne indgået forlig om
finansloven for 2021. Det er en finanslovsaftale, der styrker
velfærden, gør vores samfund markant grønnere samt tager
yderligere skridt for at beskytte danske arbejdspladser – uden at
hæve skatter og afgifter.
Vi står i en svær, økonomisk situation. Med finanslovsaftalen tager
vi ansvar for at bringe Danmark trygt igennem krisen på en måde,
hvor vi passer på både danskernes sundhed, arbejdspladser og
vores fælles velfærd samtidig med at vi skaber grønne fremskridt.
•
•
•
•

2 mia. kr. til omstillings- og opkvalificeringsindsatser
BoligJob-ordningen lempes midlertidigt i 2021
750 mio. kr. til oplevelsesøkonomien
4 mia. kr. til nye grønne initiativer, herunder tilskud til olie- og gasfyr, udtagning af
lavbundsjorde, energirenoveringer, generationsforureninger mm.

Velfærdsaftale: nye skridt for at udvikle vores velfærd
Regeringen har sammen med støttepartierne sikret et markant løft af ældreplejen med ca.
en halv milliard kroner årligt til højere faglighed og flere ansatte, fremrykning af
minimumsnormeringer med ét år fra 2025 til 2024, store investeringer i
ungdomsuddannelser med i alt 1,7 mia. kr. over de næste fire år samt en børne- og
ungepakke til kulturindsatser.

Flere grønne biler
Regeringen blev fredag sammen med støttepartierne enige om at sigte efter 1 mio. grønne
biler på de danske veje i 2030. Aftalen sikrer allerede nu finansiering og konkrete tiltag, som
skønnes at løfte antallet af grønne biler til 775.000 i 2030.

Samlet set medfører aftalen drivhusgasreduktioner på 1 mio. ton i 2025 og 2,1 mio. ton i
2030. Det er et væsentligt bidrag til Danmarks 70 pct.-målsætning om nedbringelse af CO2udledningen. Mange familier har brug for en eller flere biler for at få hverdagen til at hænge
sammen. For regeringen har det været afgørende, at det fortsat er muligt for almindelige
danskere at købe en familiebil, samtidig med at vi sætter skub i den grønne omstilling.

Natur og biodiversitet
Sammen med støttepartierne har regeringen indgået aftale om 888 mio. kr. til natur og
biodiversitet. Danskerne kan glæde sig til at vi nu kan nå op på intet mindre end ca. 75.000
ha urørt skov og 13 nye naturnationalparker (ud over de to vi allerede har aftalt). Derudover
etableres der blandt andet et biodiversitetsråd, og der afsættes penge til forbedring af
havmiljøet.

Oliestop
Regeringen har sat en ny grøn retning for Danmarks udvinding af olie og gas, hvor vi
sammen med SF, Radikale, DF, Venstre og Konservative blev enige om at aflyse 8.
udbudsrunde samt alle efterfølgende udbudsrunder, og sætter slutdato for udvinding af olie
og gas i 2050.
Danmark bliver dermed den hidtil største olieproducent, der sætter en slutdato for
produktionen og aflyser fremtidige udbudsrunder. Med aftalen skabes der samtidig stabile
rammevilkår om produktionen og de arbejdspladser, som fortsat vil være i Nordsøen i årene
frem mod 2050.

Vækstpakke skal skabe arbejdspladser
Regeringen indgik onsdag en bred aftale med Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten,
Konservative og Alternativet, som frigiver mere end 25 mia. kr., der skal understøtte
privatforbruget, bevare danske arbejdspladser, hjælpe eksportvirksomheder og skabe ro om
hjælpepakkerne. De resterende indefrosne feriemidler udbetales ultimo marts 2021, der
afsættes 575 mio. kr. årligt til en eksportpakke, der skal holde hånden under
eksportvirksomheder, og der er afsat en reserve til at kunne forlænge hjælpepakkerne.

Medlemsmøde med sikker afstand hjemme i stuen
Af Thomas Jensen, lokalt folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Silkeborg
Kommune
Onsdag aften den 16. december gennemførte vi det første virtuelle medlemsmøde i
Socialdemokratiet i Silkeborg Kommune. Det var dejligt at se medlemmerne, fortælle om
vores politiske forlig, svare på spørgsmål og få input til det vi laver på Christiansborg.
Vores nye virtuelle program er let at bruge og jeg vil opfordre endnu flere medlemmer til at
deltage næste gang vi holder et medlemsmøde. Du kan deltage på din pc, tablet eller
smartphone. Det er en god og sikker måde at holde den politiske kontakt i live og give plads
til oplysning og debat.
Min ambition er at holde en times medlemsmøde hver måned i det kommende halve år fra
mit kontor på Christiansborg, så vi kan holde vores interne demokrati i fin form på trods af
coronaen.
Vel mødt i det virtuelle næste gang vi holder medlemsmøde.

Nyt fra regionskandidaten
Annette Roed
Mange tak til bestyrelse og kredsbestyrelse i Silkeborg Syd
for valget som jeres regionskandidat. Jeg glæder mig meget
til at genoptage samarbejdet med de mange, jeg allerede
kender fra min tid som både byråds- og regionskandidat i
Silkeborg. Og jeg glæder mig også til at opdage nye
relationer og de deraf følgende øgede muligheder for
politikudvikling med de partikammerater, jeg endnu ikke har
mødt. Vores fælles politiske projekt kommune og region
imellem er at spille hinanden gode sektorvis og sammen på
tværs af sektorerne at skabe og udvikle de bedste forhold
for borgerne i og omkring Silkeborg.
Hugo har jo allerede sendt min præsentation rundt til jer, og den har også dannet grundlag
for den nyhed, der blev bragt i MJA om mit kandidatur, som jeg heldigvis kun har oplevet
positive reaktioner på. Det er jeg meget glad for.
Derfor vil jeg i dette indlæg i A-dialog gå tættere ind på et par af mine overordnede
mærkesager. I den nærmeste fremtid vil jeg - i tæt samarbejde i baggrundsgruppen for
regionen - yderligere målrette mærkesagerne, så de står skarpt i fht.de særlige områder,
der er vigtige og af betydning i Silkeborg.
Det første møde i baggrundsgruppen er allerede fastsat til den 14.1.2021. Du kan stadig nå
at tilmelde dig baggrundsgruppen, hvis du har lyst til at få indflydelse på vores mærkesager
i forhold til regionsarbejdet. Det kan ske ved, at du tilmelder dig gennem Hugo Nielsen.

Nedenfor kan du læse om et par af mine centrale mærkesager:
Sundhedstilbud tæt på borgerne
Jeg er optaget af at arbejde for, at størstedelen af almene sundhedstilbud er nemt
tilgængeligt for alle i Region Midtjylland, uanset hvor man bor. Det kan foregå i
sundhedshuse, som vi skal have i passende antal rundt omkring i regionen. I
sundhedshusene skal der være tilbud, som både retter sig mod fysiske eller psykiske
sygdomme. Der skal også være plads til, at foreninger og aktive medborgere kan
understøtte de sundhedsprofessionelles tilbud, sådan at det bliver nemmere for den enkelte
at finde fællesskaber med fokus på at være sund sammen med andre, så længe det er
muligt og uanset, hvad man fejler.
I sundhedshusene skal de sundhedsprofessionelle være forpligtede til at arbejde ud fra et
helhedssyn på borgerne, uanset om man fejler noget fysisk eller noget psykisk. Derfor skal
vi have en strategi for sundhedshuse, som er vores pejlemærke for, hvilke tilbud, placering
og ønsker til det forpligtende samarbejde i sundhedshusene, vi ønsker - og hvordan de
frivillige foreninger og aktive borgere kan spille sammen med dette.
Denne mærkesag har jeg arbejdet med i denne periode. Det arbejde har nu båret frugt og
viser sig ved, at Regionsrådet i budgetforliget for 2021 har aftalt at støtte op om udarbejdelse
af denne strategi, som skal være retningsgivende for det videre arbejde med
sundhedshusene. Desuden er der nu afsat henholdsvis 4 mio. kr. og 10 mio. kr. til udvikling
af tilbud i sundhedshusene og til bygningsmæssige tilretninger i forhold til strategi for
Sundhedshuse.
Men der er meget mere arbejde at gøre for at bringe sundhedstilbud tættere på borgerne,
og det vil jeg arbejde videre med.
Ensomheden skal bekæmpes
Vi skal sammen bekæmpe den ensomhed, som opleves af mange, både ældre og yngre
mennesker i Danmark. Oplevelsen af ensomhed har stor betydning den enkeltes livskvalitet
og sundhed, og derfor er det et vigtigt område for mig som socialdemokrat at arbejde med.
Vi skal samarbejde med kommunerne, civilsamfundet og i sundhedsvæsenet for at udvikle
forskellige tilbud til både de unge og andre, der oplever ensomhed, for forskellige
udfordringer kræver forskellige løsninger. Noget af dette kan vi gøre i det lokale med det
tætte samarbejde, noget skal vi gøre på nationalt niveau. Derfor vil jeg også arbejde på at
sikre, at vi får en national strategi mod ensomhed med konkrete tiltag, sådan at vi på alle
plan i samfundet bekæmper ensomheden.
----På en del af mine overordnede mærkesager sker der allerede meget i Silkeborg, f.x. i forhold
til udviklingsarbejdet omkring Silkeborg Sygehus og det nære sundhedsvæsen i Silkeborg.
Udviklingsarbejdet er delt op i to udviklingsspor, et for hospitalet, et for det nære
sundhedsvæsen går ud på:
Arbejdsgruppen skal på den baggrund udarbejde den del af udviklingsplanen, der handler
om det tværsektorielle samarbejde om udvikling af det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen (somatik, psykiatri), heri skal indgå:

Samarbejdsgruppens forslag til konkrete prøvehandlinger mellem Regionshospitalet
Silkeborg, Silkeborg Kommune og praksissektoren i forhold til den videre udvikling af det
nære og sammenhængende sundhedsvæsen:
•

Indsatser skal bidrage til transformation af sundhedsvæsenet og optimering af forløb i
en tid med stigende behov for sundhedsvæsenets tilbud parallelt med faldende
arbejdsstyrke;

•

Indsatser kan være relateret til tilbud til bestemte målgrupper, optimering af forløb, fælles
ledelse og økonomi etc.

•

Anbefalinger til hvordan der sker en styrket evaluering af nye indsatser med henblik på
efterfølgende spredning.

•

Forslag til indsatser, der tænkes iværksat med involvering af både Silkeborg Kommune
og Region Midtjylland, forelægges til politisk godkendelse før iværksættelse.

Den politiske følgegruppe for spor 2 har følgende opgaver:
•

Følge processen omkring udarbejdelse af udviklingsplanens spor 2

•

Sikre dialog på tværs af sektorernes politiske systemer om viden og perspektiver i
indsatsen

• Give input til arbejdsgruppen for spor 2 om det politiske perspektiv på udviklingsspor 2.
Jeg vil arbejde for, at vi tager udgangspunkt i de funktioner, som er helt unikke for
Silkeborg Sygehus, nemlig f.eks. Diagnostisk Center og Rygcentret, hvor der i
organiseringen er tænkt ud af boksen for at skabe helhedsorienterede tilbud til patienterne,
og hvor denne tilgang og organisering er regionalt og nationalt anerkendt. Jeg vil arbejde
på, at dette kommer til at danne udganspunkt for mulige prøvehandlinger for, hvilke
behandlinger der kan lægges længere ud - og dermed tættere på borgerne i Silkeborg.
Men vi skal jo finde frem til fælles områder i udvalget, så resultatet kan jo blive et andet. I
kan følge udviklingsarbejdet i både spor 1 og 2 på:
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/regionshospitalet-silkeborg/udviklingsplan/
Desuden er der det spændende pilotprojekt i Silkeborg om forebyggelse af ensomhed, som
på sigt kan bredes ud i hele Region Midtjylland. Det har jeg skrevet med Helle Gade om i
MJA, og hvis I ikke har læst indlægget, kan I se det her:
Ensomhed kan og skal bekæmpes
Oplevelsen af ensomhed har stor, negativ betydning for den enkeltes livskvalitet og
sundhed. Vi kan f.eks. aflæse det i den store, regionale undersøgelse “Hvordan har du det”.
Her kan vi se, at mennesker, der føler sig ensomme, har øget sygdomsfrekvens. Det gælder
både somatisk og psykisk sygdom.
Flere og flere føler sig ensomme i dag, ikke mindst her under Coronakrisen. Men at tale om
ensomhed - eller åbent at erkende, at man føler sig ensom, det er stadig et tabu. Det tabu
skal vi have brudt og gøre noget ved. Det skal ske gennem at skabe stærke sociale
relationer, som den ensomme kan være del af. For vi ved, at stærke sociale relationer giver
en højere livskvalitet og dermed mindre sygdom, man kommer sig hurtigere ved sygdom,
og man lever helt enkelt længere.

Som hhv. formand for udvalget for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland og som
formand for Socialudvalget i Silkeborg Kommune ligger dette problem os meget på sinde,
både af menneskelige hensyn, men også i forhold til de mange indlæggelser og
genindlæggelser, dette medfører. Så af begge hensyn skal vi gøre, hvad vi kan, for at
forebygge, at mennesker føler sig ensomme. Men vi ved desværre ikke nok om hvordan.
Derfor skal bl.a. forskning vise, hvordan vi finder evidensbaserede, nye veje i bekæmpelsen
af ensomhed.
For os begge er det derfor med stor glæde, at vi snart igangsætter Projektet “Flere i
Fællesskaber”. Projektet er udtænkt som et modelprojekt, og resultaterne skal danne videns
grundlaget for fremtidige indsatser mod ensomhed i Danmark.
De tre spor i projektet kan kort beskrives sådan:
•

Implementeringsspor:

Alle de bedste indsatser samles og udfoldes i én kommune. De bedste indsatser
implementeres, forankres og evalueres.
•

Laboratoriespor:

Der etableres et laboratorium, som udvikler og afprøver nye indsatser, hvor der er behov for
det. I laboratoriet arbejdes med brugerinnovation, generationsmøder og erfaringer fra
udlandet.
• Forskningsspor:
Der foretages effektmåling af projektets bidrag til forandringer på befolkningsniveau. Viden
om indsatser understøtter beslutningsprocesser og prioritering.
Bag projektet står en partnerkreds, som dækker civilsamfund, det offentlige og erhvervsliv:
Silkeborg Kommune, Region Midtjylland (DEFACTUM), Ventilen, Frivilligcenter Silkeborg,
InnovationSilkeborg, Silkeborg Højskole, Selvhjælp Silkeborg, Mary Fonden, Jysk
Børneforsorg/Fredehjem, Come Together, Fonden Ensomme Gamles Værn og Ældre
Sagen.
Projektet har to hovedformål:
•

•

At forandre et helt lokalsamfund ved at skabe en ”drømmekommune”, hvor alle får en
vej ind i fællesskabet gennem en lang række tværgående initiativer, som involverer både
unge og ældre.

At evaluere indsatsen og undersøge, hvad der virker, og hvad der ikke gør - med henblik
på at udbrede de bedste initiativer til hele landet og eventuelt udlandet.
Vi vil begge følge projektet nøje og glæder os til at få konkrete redskaber ud af det, sådan
at vi fremover kan hjælpe og støtte ensomme mennesker til at komme ind i meningsfulde
fællesskaber sammen med andre. ”
Det er et godt og vigtigt projekt, fordi det er et eksempel på, hvordan vi i Region Midtjylland
helt konkret viser, hvordan man kan arbejde med et svært tema som ensomhed. Det er et
område, jeg mener, vi som socialdemokrater gerne må have stor opmærksomhed på, fordi
oplevelsen af ensomhed har så mange negative konsekvenser for den enkelte - og for
samfundet som sådan.
Til slut vil jeg kort kommentere på Sundhedsstyrelsens svar på regionens henvendelse for
at skabe klarhed om styrelsens anbefalinger vedr. brug af lavdosis CT- scanning.
Sundhedsstyrelsen har nu klart meldt ud, at man ikke systematisk må anvende ct-

scanning, fordi det er i strid med den faglige vejledning, og fordi der ikke er ført forskning
på lægevidenskabeligt anerkendt metode for fordele og ulemper ved
undersøgelsesmetoden. Så derfor var det rigtigt af regionen at stoppe den systematiske
anvendelse af ct-scanningen.
Jeg glæder mig meget til at arbejde videre med politikudviklingen på det regionale område
med alle, der har lyst til at deltage, og jeg vil holde jer løbende orienteret.
Rigtig god jul og et forhåbentligt Coronafrit nyt år til jer alle

Næste nyhedsbrev forventes udsendt ultimo januar måned, og har du ideer til indholdet er du velkommen til
at kontakte/sende det til:
Viggo Thinggaard: viggo.thinggaard@lomidt.dk eller Hugo Nielsen: hugo-otto@nielsen.mail.dk
Deadline for stof til næste nyhedsbrev er onsdag den 20. januar . A-dialog fremsendes til Midtjyllands
Avis.

I ønskes alle en glædelig jul
samt et godt og lykkebringende nytår

