
ideelt kume Niels Jacob
Holm godt tænke sig at der
blev bygget til på Helsingør
Sygehus, så de akutte pati-
enter ikke bliver sorteper.

- "Patienten i centrum" er
vores slogan, men jeg synes
vi svigter lidt her. Jeg ville
ønske at vi kunne genopret-
te den kontinuitet patienter-
ne savner i den nuværende
behandling hvor de kommer
ud for snart den ene og
snart den anden læge.

-Vi er herjo først og
fremmest for patientemes
skyld og ikke for systemer-
nes, fastslår Niels Jacob
Holm med bestemthed i
stelmen.

iorordningen kan
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t gå ned i ar-

e  stilling, fx
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hedsvæsenet i
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Der er afsat en mio. kr
ner om året tjl senior-
ordningen. Hvis der er
flere ansøgere til senior-
ordninger end der er

penge i puljen.  priorite-
res ældre før yngre.  lndtil
nu har cirka tyve medar-

benyttet sig af

25 år markei.et med
Else Aggerplakat
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Else Agger signerer

Plakater ved fierniseringen
søndag den  6.januar.

Af Morten Ledet

Kunstforeningen på Fre-
derikssund Sygehus har
nu eksisteret i 25 år, og
det blev markeret ved
femiseringen til årets
første udstilling. Kunst-
foreningen har måned-
lige kunstnere på besøg,
og januar måneds kunst-
ner er Else Agger, som
nu er repræsenteret ved
tegninger og malerier på
væggene i kantinen og
rundt om på sygehuset

hvor også andre end sy-
gehusets ansatte kan se
værkeme.

I anledning afjubilæet
har kunstforeningen be-
stilt en plakat hos Else
Agger, en plakat med et
lokalt motiv, som er ble-
vet trykt så der er et ek-
semplar til alle medlem-
mer. De der mødte fl.em
ved femiseringen, fik
endda et signeret eksem-
plar. Kunstforeningen
har ved tidligere j.ubilæer
også købt grafisk kunst
til alle medlemmeme.
De udvalgte kunstnere
har været lokale. Else
Agger bor i Ølstykke.

Kunstforeningen har
godt 150 medlemmer, en
tredj edel af sygehusets
ansatte, og dens besty-
relse består af fysiotera-

peut Ami Risbo Jessen
(fomand), sygeplejerske
lnger Torp (næstfor-
mand), bioanalytiker
Birgit Lemvigh (kasse-
rer), sygehj ælper lnge
Ltiders (sekretær), syge-

plejerske Elsa Lunde,
sygeplejerske Else Pri,

fi7sioterapeut Helle
Bangsfelt og sygeplejer-
ske Ruth Mortensen.

For de stedkendte er

Plakatens motiv et uclsnit
af. Skyllebakkegade-
bebyggelsen og Skyllebak-
kehavn  i  Frederikssund
med  Rosk.ilde Fjord og
Hornsherred i baggrunden.
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