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I Enhedslisten havde vi ligesom alle andre forberedt os på det udspil fra Formanden , som 
fremsendte for 14 dage siden. 

Både besparelserne på de blå blink og især grønthøster-besparelserne på over 30 mio. var ganske 
uspiselige for os, og derfor var vi nærmest på vej ud af døren , da formanden kom med et nyt udspil. 

Så kunne man jo foranlediges til at tro, at det var for vores skyld, at dette udspil kom, men det ville 
nok være lidt for friskt, at have så høje tanker om os selv.   

Der var nok andre og større partier, der havde det lidt som os, måske endda en del af formandens 
egne.  Det kan vel ikke helt udelukkes at også socialdemokrater kan mande sig op ind i mellem. 

Derfor blev vi i forhandlingerne, fordi dette nye forslag var noget mere spiseligt, end det første for 
os. 

Og hvorfor så det? 

Vi kan acceptere besparelserne på praksisområdet og på den receptpligtige medicin.  Der udskrives 
efter vores bedste overbevisning alt for meget medicin, og der er alt for dårlig en opfølgning på 
udskrivelserne. Skrappere regler og bedre kontrol , ja tak. 

Anslået er der op mod 200.000 danskere som er afhængig af lykkepiller, vel at mærke danskere som 
aldrig skulle have haft medicin i første omgang. 

Psykofarmaka er til mennesker med diagnosticeret depression, ikke til mennesker " der har ondt i 
livet", eller er kede af det. 

Det samme med besparelserne på tandlægerne , hvor håbløse kliniske retningslinjer fra 
Sundhedsstyrelsen har skabt et større "tagselvbord".  Noget som gudskelov er ved at blive rettet. 

Vi bifalder også en styrkelse af vores indkøbsafdeling, så vi kan opnå større rabatter og få bedre 
tilbud.  

Ligesom vi bifalder styrkelse af de "udgående" bioanalytikere - der giver store besparelser på 
patient-transporten, samtidig med, at det bliver bedre for især ældre patienter.  

Og vi glæder os over hjemtrækning af opgaver fra privatklinikkerne. (hospitaler). 

 



Men vi er ikke glade for besparelserne på samarbejdet med kommunerne, omprioriteringsbidraget 
på administrationen og vi er meget nervøse for konsekvenserne for vores sundhedsansatte, hvis 
sparemålene på vidensdeling mm. ikke nås, og hvis besparelserne på indkøb heller ikke nås. 

Hvor hentes pengene så ???? 

Vi vil have entydig sikkerhed for at vores ansatte ikke belastes yderligere.  

Vi har selv sagt ja til en kort proces, men at alt skulle klappes af på et par timer på det første møde, 
kom alligevel bag på os. 

Vi synes, at i hvert fald to forhandlingsmøder ville have været på sin plads med nogle dages 
mellemrum - så ville alle have fået lejlighed - og mere tid - til at se på forligsudkastet. 

Vi i Enhedslisten vil ikke give køb på vores partis demokratiske principper, derfor tog vi ikke 
beslutning om deltagelse eller ej i mandags. 

Vi tager stilling i aften på et udvidet bestyrelsesmøde om vi tilslutter os eller ej. 

 
 


