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Deltagende Folketingskandidater: 

Socialdemokraten Mette Gjerskov 

Den Radikale Jeppe Trolle 

Den konservative Naser Khader 

Kristendemokraten Eva Guldfred 

Venstremanden Lars-Christian Brask 

Dansk Folkepartis Merete Dea Larsen 

Alternativets Kr. Gylling 

Liberal Alliances Knud Damgaard 

Socialistisk Folkepartis Jonas Ghiyati 

Enhedslistens Christian Juhl 

De 3 spørgsmål til kandidaterne: 

1. Vil du sikre, at der ikke kommer brugerbetaling i det nære sundhedsvæsen? 

2. Hvordan vil du sikre tilstrækkeligt kvalificeret personale til ældreplejen? 

3. Vil du sikre en handlingsplan med bindende mål? 

Referat: 

Formanden for Ældrerådet, Marie Jørgensen bød velkommen til folketingskandidaterne og til ord-

styreren, redaktør Torben Kristensen.  

Ordstyreren styrede mildt og roligt politikernes store talelyst. Det var dog ikke alle kandidaterne, 

der udtrykkeligt besvarede de 3 stillede spørgsmål. 

 

Mette Gjerskov fortalte, at hun har siddet 14 år i folketinget. Det er et spændende job.  

For Socialdemokratiet drejer det sig bl.a. om værdighed og ordentlighed i behandlingen af se-

niorerne. Det koster, så der bliver ikke tale om skattelettelser, hvis Socialdemokraterne kommer 

til regeringsmagten – tværtimod, allerede fordi der bliver flere ældre.  

Største bekymring er, at der med forslaget til Sundhedsreform fjernes den direkte politisk sty-

ring af sygehuse, til fordel for embedsmænd med regneark. Det vil helt sikkert medføre, at 

Roskilde Sygehus forsvinder til Køge.  

Er der nogen, der har kæmpet for ældrevenlige boliger, er det Socialdemokratiet. Se bare på de 

almennyttige boliger.  

Den, der har en ved siden af til at hjælpe sig, er stillet meget bedre, end den, der ikke har. 

Værdsæt hjemmehjælperne. A er parat til at investere i ældrepleje. 

Af Mette Gjerskovs omdelte materiale fremgik bl.a. at hun står  

”for tillid, tryghed og fællesskab. 

 Økologi – fordi det giver os giftfrit drikkevand og bedre dyrevelfærd 

 Mindre ulighed – fordi vi ikke lader nogen i stikken. ALLE kan få brug for en hjælpen-

de hånd, hvis ulykken rammer. 

 Uddannelse, bolig og job på OK vilkår – fordi alle skal have en chance.” 
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Jeppe Trolle bemærkede til spørgsmål 2 bl.a., at de ikke er godt, at 1.000-vis af velintegrerede 

fremmede, der er velfungerende i sundhedsvæsenet, skal hjemsendes med paradigmeskiftet. 

Der er ikke så dårligt i Danmark, og vi behøver ikke at frygte at blive gamle her. Det Radikale 

Venstre satser på klima og uddannelse. Der er mangel på læger, sygeplejersker og SOSU’er – 

Stop med besparelser i sundhedssektoren. 

Folketingspolitikerne taler måske nok med de lokale, men de lytter ikke til dem – se nu bare, 

hvordan det er gået med Lindholm. 

Vi bliver nødt til at gøre op med ”paradigmeskiftet”, så de kvalificerede indvandreres færdig-

heder nyttiggøres. 

Hvem skal kunne afgøre, hvem der skal på pension? De Radikale mener, at det skal være læ-

gerne. 

Og så kunne man hjælpe klimaet fx med højere afgift på alenekørsel i bil. 

Af Jeppe Trolles omdelte materiale fremgik det bl.a., at Jeppe  

”trækker Radikale Venstre yderligere i en grøn, antiteknokratisk og humanistisk retning . .  

sætter traditionel radikal uddannelsestænkning i højsædet . . . 

med fokus på dannelse, deltagelse og demokratisk medborgerskab. . .  

Større fokus på vedvarende energi . . .  

Opgør med regnearkspolitikken . . .” 

 

Naser Khader vil ikke have brugerbetaling på de grundlæggende ydelser. Private tilbud er vigtige 

som supplement, så man kan tilkøbe mere. Hjælp og pleje er centralt, så vi skal (vide-

re)uddanne læger, sygeplejersker og SOSU’er. 

Tal Danmark op. Det er næsten et paradis, siger Khaders far. Politikerne HAR kontakt med vir-

keligheden – det andet er vrøvl.  

Forebyggelse er afgørende. Man har et ansvar for at gøre mest muligt for at holde sig bedre. 

De ældre er generelt ressourcestærke – de få svage skal selvfølgelig hjælpes. 

 

Eva Guldfred arbejder til dagligt hos en ørelæge og kender derfor de problemer, ældre har bl.a. med 

at komme til og fra. Der bør være gratis lægebistand. Det er et problem, at man indfører et IT-

system, der giver lægerne alt for meget ekstraarbejde. Vi uddanner fremmede læger, som så 

forlader Danmark. Pensionsalderen skal forblive 65 år med mulighed for at fortsætte på ar-

bejdsmarkedet, hvis man vil og kan. Sygehusene skal selv kunne planlægge driften og ikke de-

tailstyres politisk.  

De udsatte og svage skal hjælpes. Der skal være tid til samtale – og en ordentlig løn. Uddannel-

sestiden må kunne nedsættes for sygeplejersker og SOSU’er.  

Vi skal uddanne og nyttiggøre indvandrernes færdigheder – de mister da lysten til at give en 

hånd med, hvis de bare hele tiden får at vide, at de skal hjem.  

Deltidsarbejde er godt, så der også bliver tid til familien. 
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Af Eva Guldfreds omdelte materiale fremgik det bl.a., at 

”Det er ikke mennesket, der skal passe ind i systemet, men systemet, der skal passe til menne-

sket. . .  

Det gode liv 

 For børn og familie . . .  

 For alle . . . 

 Med frihed under ansvar . . . 

 I harmoni med miljø og natur. . . 

Med plads til forskellighed . . . hvor vi . . . 

 bliver i stand til at tage ansvar for os selv og andre . . . 

 tager udgangspunkt i borgernes egne ønsker og muligheder . . , 

 hjælpes til at tage ansvar for eget liv. . .” 

 

Lars-Christian Brask ønsker ikke brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Kagen skal gøres større, så 

der er mere til de svage.  

Er erhvervsmand med fokus på, at vi tjener pengene, så vi kan hjælpe. Er ikke detailorienteret – 

det praktiske skal klares af embedsværket. Det skal politikerne ikke detailstyre.  

Er altid kontaktbar. 

Arbejder erhvervsmæssigt med at omlægge landbrug til økologi, beskytter vandboringerne og 

sender økologisk bacon til England.  

Får indvandrerne i arbejde – nyttiggør deres færdigheder. 

Af Lars-Christian Brasks omdelte materiale fremgik bl.a., at han står for 

”Patienter før systemet. 

Venstre vil sikre et nært og sammenhængende sundhedsvæsen med stærkere patientrettigheder 

og mindre geografiske forskelle i behandlingen på tværs af Danmark. 

 Flere hænder skal løfte i flok 

 Et mere nært sundhedsvæsen 

 Stærkere rettigheder for den enkelte patient 

 Bedre sammenhæng i behandlingen.” 

 

Merete Dea Larsen svarede klart Nej til spørgsmål 1 og Ja til spørgsmål 3 og fortalte, at hun er er-

faren i Byråd og Folketing. Det passer ikke, at folketingsmedlemmerne ikke lytter. Alle 

DF’erne svarer på enhver henvendelse (ellers får de en reprimande fra Pia Kjærsgaard) – folke-

tingsmedlemmerne er flittige. Merete arbejder for udflytning af arbejdspladser og bedre boli-

ger. Det vigtigste må være, at der er nogen til at gribe ansvaret – se fremad på sundhedssekto-

ren, uddan personaler og tænk anderledes. 

I Køge bygges der bedre boliger med fællesrum – det er efterlignelsesværdigt. 

Kosten bør være grøn og miljørigtig. Ældre Sagen burde lave en række pjecer om at spise grønt 

og passe på miljøet. 

Det er vigtigt at huske at dyrke motion – gerne sammen med andre. 
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Træning og forebyggelse er vigtig – ældrevenlige boliger er nødvendige. Ensomhed afhjælpes 

måske bedre ved, at vi også får flere bedre fungerende borgere ind på plejecentrene – så der 

sker noget og grines. 

Der spares og spares. Der kunne ske en flytning af opgaver fra læger til sygeplejersker og vide-

re til SOSUérne. 

 

Kr. Gylling sagde, at almindelige danskere ikke mere gider gammeldags politik og politikere. Al-

ternativet er grønt og vil skabe en grundlæggende ordentlighed i skole, sygehus, infrastruktur 

samt yde borgerløn. Der er god økonomi og eksportmuligheder i ordentlighed. Grønthøsterme-

toden er ikke OK. Prøv at tale med børn og børnebørn om skoler og klima. 

Samfundet begår en stor fejl ved at ignorere de ældre. Forebyggelse (kost og motion) er en god 

investering og giver den ældre et bedre liv. 

Bevar nærheden og den lokale politiske indflydelse.  

SOSU-uddannelsen er ringeagtet – det er forkert. I alle andre lande er de ældre højagtede – og 

dermed også SOSU’erne. 

 

Knud Damgaard går ind for gratis lægetjeneste og værdig behandling af patienterne. Politikerne 

skal ikke lave så mange regler, at sygehusene sander til i dem.  

Det koster samfundet 40 mia årligt, at folk har smerter. Der skæres i hjemmehjælpen – 54 % af 

hjemmehjælperne er væk.  

Regler, som fx gør, at man er nødt til at indrette køkken i hver boenhed på plejehjem for at få 

boligbyggestøtte, er bindegale. 

Pengene ER der – i Sverige er bilafgifterne meget mindre, og man bliver sendt på pension som 

65-årig.  

Vi har fyret hjemmehjælpere og ansat socialpædagoger, så vi bruger pengene på at forklare i 

stedet for at gøre. 

 

Jonas Ghiyati var selv ansat i hjemmeplejen for 20 år siden, er 43 år og bekymret for at blive ældre, 

som det ser ud nu. Ensomhed og manglende hygiejne giver problemer. Hjemmehjælpen er re-

duceret fra 61 % til 16 % af de ældre. Der skal flere midler til seniorerne, som skal behandles 

med respekt, også fordi de har skabt samfundet. 

Går ikke ind for at hæve pensionsalderen. Man er slidt med alderen.  

Der skal mere styr på skattevæsenet, vi skal droppe symbolpolitikken, virksomhederne skal be-

tale en større andel af skatten og internationale virksomheder skal betale skat i Danmark. 

Pengene ER der – drop symbolpolitikken og skattelettelser til de rigeste – så kan vi lave de rig-

tige ting for de ældre i stedet.  
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Christian Juhl tilkendegav, at skattelettelser til de rigeste gør, at sundhedsvæsenet udsultes. Desu-

den er udsultningen af skattevæsenet årsag til masser af tabte mia. Skattestigningerne skal ikke 

ske hos arbejderne, men hos de rigeste.   

Der må hjælpes mod Alzheimers, og de pårørende må hjælpes i deres indsats for de ramte. Er 

modstander af pensionsalderens stigning. Borgerne må ikke slides helt ned i arbejdet – de skal 

have mulighed for et liv efter arbejdet. 

Vi skal satse på at få indvandrere i arbejde. Bisidderarbejdet er vigtigt, fordi de svageste ikke 

kan selv.  

Advarer Alternativet mod at gå sammen med regeringspartierne.  

 

Det er tænkeligt, at referenten ikke fik det hele med – og måske misforstod noget her og der. I hvert 

fald fik referenten ikke fat i materiale fra alle de mødte kandidater. Den slags informationstab kan 

du sikre dig imod fx ved selv at komme til mødet. De ca 100 tilhørere fik i hvert fald en god for-

nemmelse for folketingskandidaternes personlighed og politik – det var et rigtig godt møde, som 

Formanden for Ældre Sagen, Jens Thorsgaard Larsen, afrundede med en tak såvel tilhørere og 

politikere. 

 

 


