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Forberedelserne til Regionsvalget i efteråret 2021 er så småt ved at gå i
gang
Er du vores nye kandidat til Regionsrådet?
I løbet af det kommende halve år skal kandidaterne til regionsvalget været fundet. Regionsbestyrelsen (den der svarer til vores kommunale partibestyrelse, blot på Regionsniveau) har allerede
valgt nogle hovedtemaer og planlagt uddannelse af kandidaterne. Vi opfordrer alle, som har lyst til
aktivt at gøre en forskel på bl.a. sundheds-, trafik- og miljøområdet om at melde sig.
På Region Hovedstadens hjemmeside kan du læse om arbejdet i regionen: https://www.regionh.dk
Du kan læse et interview med et mangeårigt regionsrådsmedlem nedenfor – (senest været bagt i Anyt /Rudersdal.)
Alle som kunne tænke sig at stille op eller overvejer at stille op til regionsrådet skal melde sig senest
1. december 2019. Interesserede kan blot sende en mail til kredsformand Alice Rudkjær
(alice@rudkjaer.dk).
Alice Rudkjær er formand for Rudersdalkredsen som består af Allerød og Rudersdal Partiforeninger
benævnt Rudersdal Kredsen.
Regionsrådsvalget i Hovedstaden dækker hele Region Hovedstaden, som består af et antal kredse.
Hver enkelt kreds kan stille med lige så mange kandidater som der er kommuner i kredsen- d.v.s i
Rudersdalkredsen kan vi stille med 2 kandidater.
Vores kandidat vælges på Kredsens repræsentantskabsmøde den 5. marts 2020.
På Region Hovedstadens repræsentantskabsmøde onsdag d. 22. april vil de valgte kandidater blive
præsenteret, og en afstemning blandt de delegerede vil resultere i rækkefølgen af kandidaterne på
den kandidatliste, som Socialdemokratiet i Region Hovedstaden går til valg på.
Allerød og Rudersdal partiforeninger vælger på respektive generalforsamlinger i begyndelsen af det
nye år hvem de vil stille op, herunder om man synes der skal være en eller to repræsentanter for
kredsen. I kommer til at høre mere om dette forløb.
De der vælges- tilbydes et uddannelsesforløb over en periode - således man er godt rustet til at
deltage i valgkampen og som evt. senere valgt regionsrådsmedlem.

Interview med Leila Lindèn

Leila Lindèn

John Stefan Olsen har talt med Leila Lindén regionsrådsmedlem for socialdemokratiet i Region
Hovedstaden – det blev til en inspirerende samtale om livet i dansk politik:
Er det for krævende eller til at overkomme? Og hvordan fungerer samarbejdet i regionen? Vi har
spurgt et mangeårigt socialdemokratisk medlem af Region Hovedstaden.
Leila Lindén er 75 år. Hun er uddannet sygeplejerske. Opvokset og uddannet i Vejle. Hun har arbejdet
som narkosesygeplejerske på hospitalerne i Rønne, Frederiksværk og Hillerød samt været
oversygeplejerske på Helsingør Sygehus. Leila fik 10.389 personlige stemmer ved regionsvalget i
2017 og blev kun overgået af Sophie Hæstorp Andersen. Over 8000 bornholmere satte kryds
ved Leila.
Det er der en særlig grund til. Det vender vi tilbage til.
Fra sygeplejerske til sundhedsdirektør
- Jeg er vokset op i et socialdemokratisk hjem og har altid været aktiv socialdemokrat. Jeg var 1.
suppleant til folketinget for Svend Andersen ved valget i starten af 80’erne, men fra 1984 ønskede
jeg at hellige mig min faglige karriere, og jeg fik Eva Fatum til at tage over, fortæller Leila Lindén.
- Jeg flyttede til Bornholm i 1978 og var forstanderinde for Bornholms Centralsygehus indtil 1984,
fortæller Leila, der allerede som ung grundlagde sin stærke tilknytning til solskinsøen og med
sit stærke engagement for sundhedsvæsenet har gjort sig fortjent de mange stemmer på Bornholm.
Sygeplejedirektør på Rigshospitalet
- Efter knap syv år på Bornholm kaldte København igen, fortæller Leila, der i 1984 startede som
sygeplejedirektør på Rigshospitalet og var medlem af hospitalets direktion frem til 2002, hvor hun
også nåede at færdiggøre en MPA-uddannelse (Master of Public Administration) på CBS.
For Leila blev tiden på RH en meget spændende periode, hvor der var store forandringer med blandt
andet Christian Nissen som markant direktør, men det blev en særlig omstændighed, der igen sendte
Leila ind i aktiv politik.
Ninn-Hansen sagen
- Jeg var udpeget af Folketinget som rigsretsdommer, hvis der skulle komme en Rigsretssag. Det
regnede jeg jo ikke med, at der gjorde, men det gjorde der, nemlig Ninn-Hansen sagen. Her var min

sidemand Vibeke Storm Rasmussen, som var amtsborgmester. Så da blev jeg af Vibeke mindet om
livet i politik...
Tilbage til Bornholm
I 2002 blev jeg efter mange opfordringer “hentet hjem” til Bornholm som Sygehus- og
sundhedsdirektør. Et spændende og udfordrende job. Et halvt års tid før min kontrakt udløb var
regionerne ved at blive etableret, og pludselig blev jeg af kolleger og mine venner i politik opfordret
til at stille op til det kommende regionsråd i Region Hovedstaden. Det ville da være herligt at
genoptage det politiske arbejde, som jeg naturligvis havde lagt på hylden som topembedsmand, siger
Leila Lindén. I 2006 blev hun valgt ind i regionsrådet med 8605 personlige stemmer. Leila var på det
tidspunkt 62 år, hvor mange begynder at skele mod pensionstilværelsen. Men sådan skulle det ikke
være. Ved valgene i 2009, 13 og 17 blev Leila genvalgt med flotte stemmetal. Men hvad så i 2021, vil
den da 77-årige kvinde stadig være at finde på stemmesedlen?
Er blevet opfordret
- Det er da planen at tage en tur mere, siger Leila, der er indtil sidste valg også var gruppeformand i
Region Hovedstaden. Hun er stadig næstformand i sundhedsudvalget samt medlem af
forretningsudvalget.
- Mange af de mennesker, jeg har med at gøre både i politik og udenfor - har opfordret mig til at stille
op igen i 2021. Det samme har flere af mine regionsrådskolleger, unge såvel som ældre. Og det er jo
herligt. Selv synes jeg, at jeg har god indflydelse på tingene, så jo, det vil jeg gerne fortsætte med,
siger Leila Lindén.
Arbejdet
- Ja, der er meget at lave, men det skal altså ikke afskrække nogle fra at stille op, for man kan også
selv styre en del af det. Man kan jo melde sig til mere eller mindre, men jeg har været meget synlig
på Bornholm, og får virkelig mange henvendelser både fra borgere og fra den lokale presse, som jeg
har et rigtig godt forhold til.
- Vi har et godt samarbejde i gruppen, og jeg kan politisk bruge alt, hvad jeg har lært i mit
arbejdsliv. Det kan ind imellem godt blive til lidt gnidninger med embedsmændene, for man skal jo
ikke sluge alle deres oplæg og forslag råt.
Så min opfordring til alle, der har noget på hjertet, er at stille op. Det er et meget vigtigt og interessant
arbejde, hvor man kan påvirke tingene med de værdier og holdninger, man har.
Sundhedsplatformen
Men alt er jo ikke lige succesfyldt. Hvad med f.eks. Sundhedsplatformen?
- Der er rigtig meget, der fungerer godt, men man har helt klart undervurderet implementeringen og
kulturforandringen. Der har været for lidt undervisning, og der har været problemer, som formentlig
er blevet løst for langsomt. Samtidig er det også, som om pressen og nogle overlæger har besluttet
sig for at hade den. Men hvad var alternativet? Vi kæmpede med mere end 30 forældede it-systemer,
hvor man blev smidt af og sad og bandede. Så sundhedsplatformen har erstattet noget gammelt bras,
og skal nok komme til at fungere.
Der kræves medlemskab af socialdemokratiet for at komme i betragtning.

Håber det giver anledning til at du kunne overveje at stille op - om ikke andet- så få en snak med
kredsformand Alic Rudkjær, tlf. 30 28 27 96.

Forberedelserne til Kommunevalget i efteråret 2021 er ligeledes så småt ved at gå i
gang herom vil der snarest blive udsendt orientering.
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