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Alle Folketingets partier undtaget Venstre er med i en aftale, som afsætter 165 millioner kroner til coronahjælp til demente og svækkede æl-
dre, der har været isoleret fra familie under coronundbruddet.  Foto: Yves Herman/Reuters

SAMRÅD: Det vil 
være uklogt ikke at 
ændre retningslin-
jer løbende, siger 
minister om kritik 
af zigzagkurs under 
samråd.

DANMARK: Udbruddet af 
coronavirus i Danmark har 
bragt mange forskellige og 

skiftende retningslinjerne 
fra sundhedsmyndigheder 
med sig. 

Det har fået oppositionen 
til at beskylde regeringen og 
sundhedsmyndighederne 
for at føre en zigzagkurs.

Men på et samråd torsdag 
forsvarede sundhedsmini-
ster Magnus Heunicke (S), 
at retningslinjerne er blevet 
revideret og lavet om mange 
gange. 

Han kalder det »uklogt« 
ikke at lave nye retningslin-
jer løbende.

- Jeg deltager ikke i det 
kor, som på nuværende tids-
punkt i epidemien synes, at 
der skal være en kritik af 
vores sundhedsmyndighe-
der. Jeg anerkender fuldt ud, 
at man løbende er kommet 
med retningslinjer. Det har 
alle lande gjort, siger han.

- Der er jo ingen, der kan 

spå, så derfor vil det være 
meget uklogt, hvis man lag-
de sig fast på noget, og ikke 
ændrede det, når man blev 
klogere.

Ministeren var indkaldt i 
samråd af DF’s Karina Ads-
bøl. Hun ville have svar på, 
hvordan sundheds- og pleje-
personalets sikkerhed sik-
res under håndteringen af 
coronavirus.

 /ritzau/

Heunicke forsvarer skiftende  
retningslinjer under coronakrise

STARTUPS: I samar-
bejde med Vækst-
fonden lancerer 
Tech Nordic Advo-
cates i dag en ny 
platform, som skal 
hjælpe iværksætter- 
virksomheder ud af 
coronakrisen.

 
Af Anders Spanggaard

DANMARK: Danmark er et 
stærkt iværksætterland, 
som er kendt for sine mange 
innovative startups. Ikke 
mindst inden for tech-seg-
mentet. Men coronapande-
mien har slået benene væk 
under mange af de små star-
tup-virksomheder, som nu 
kæmper med manglende 
kapital og et stort behov for 
hjælp og rådgivning.

Som følge af coronapande-
mien har mange investorer 
trukket sig, kontrakter er 
mistet, syge og fraværen-
de medarbejdere har sat 
en midlertidig stopper for 
forretningsudviklingen, og 
virksomhederne afskæres 
fra adgangen til internatio-
nale markeder.

Derfor har Tech Nordic 
Advocates, Nordeuropas 
største tech/iværksætter-
netværk, sat sig for at opret-
te en ny platform i samarbej-
de med Vækstfonden, hvor 
al hjælp til de danske start- 
ups samles på ét sted.

Platformen, »Startup Eco-
system Covid-19 Resource 
Hub«, gik officielt i luften i 
dag klokken 10.00 ved et on-
line live-event, hvor blandt 
andre Jeanette Carlsson, 
stifter og CEO i Tech Nordic 
Advocates, bestyrelsesfor-
mand Stine Bosse og Rolf 
Kjærgaard, administreren-
de direktør i Vækstfonden, 
fortalte mere om den nye 
platform.

Ikke kun for mænd
- Innovation og iværksætte-
ri er vigtigere end nogensin-
de før, og jeg kan ikke min-
des, at samarbejde, netværk 
og partnerskaber har bety-
det mere end netop nu under 
coronakrisen, hvor startups 
og hele økosystemet har så 
stort behov for støtte. Tech 
løser nogle af vor tids største 
udfordringer, som vi ser net-
op nu. At jeg personligt der-
udover kan sende et vigtigt 
signal til unge kvinder om, 
at tech ikke er forbeholdt 
mænd men er for alle, er 
jeg også glad for, siger Stine 

Bosse, bestyrelsesformand i 
Tech Nordic Advokates.

I kølvandet på coronakri-
sen er der opstået et nyt akut 
behov for hjælp og let til-
gængelig vejledning blandt 
de mindre startup-virksom-
heder. Derfor besluttede 
Tech Nordic Advocates sig 
for at lave en slags one-stop-
shop for startups med behov 
for hjælp, fortæller Jeanette 
Carlsson, Founder & CEO, 
Tech Nordic Advocates.

- Vores vision er at cemen-
tere Danmark og Norden/
Baltikum, som en ledende 
global tech-hub. Vi oplever 
pt som følge af coronakrisen 
et kæmpe behov for hjælp i 
startup-økosystemet for at 
komme igennem krisen. Det 
er således naturligt, at vi går 
i spidsen med lancering af 
en ny hjælpeplatform med 
det formål for øje.

Gratis rådgivning
Platformen får en chat-funk-
tion, som kommer til at være 
bemandet i dagtimerne, 
hvor startups kan stille 
spørgsmål og få live-rådgiv-
ning om eksempelvis juri-
diske, forretningsmæssige, 
kommunikationsmæssige 
og finansielle spørgsmål 
fra forskellige eksperter 
fra startup-økosystemet. 
Ligeledes stiller en række 
eksperter sig til rådighed for 
gratis en-til-en-rådgivning 
efter aftale - typisk en time 
om ugen eller hver 14. dag.

Derudover opdateres plat-
formen løbende med for-
skellige events, podcasts 
og webinarer, som kan give 
brugbar viden og gode råd 
til startups og virksomhe-
der, som forsøger at navige-
re gennem coronakrisen.

Ny platform 
skal hjælpe 
startups ud af 
coronakrisen

Stine Bosse kan ikke mindes, at 
samarbejde, netværk og part-
nerskaber har betydet mere end 
netop nu under coronakrisen. 
 Foto: Kenn Thomsen

NY AFTALE: Besøgs-
pavilloner, udestuer 
og lignende kan 
gøre det muligt for 
svækkede ældre at 
få besøg af pårøren-
de.

DANMARK: Et bredt politisk 
flertal har indgået en aftale, 
som sikrer, at plejehjemsbe-
boere igen kan få besøg af 
deres pårørende, samtidig 
med at de skærmes for smit-
te med coronavirus.

Det oplyser Sundheds- og 
Ældreministeriet.

Der er afsat 165 millioner 
kroner i aftalen. De skal 

blandt andet bruges på be-
søgspavilloner, udestuer 
eller lignende. Det skal gøre 
besøg på udearealer hos ik-
kesmittede beboere på pleje-
hjem muligt.

Sundhedsstyrelsen skal 
nu udarbejde retningslinjer 
for besøgene.

- For Enhedslisten har det 
været afgørende, at det sker 
på en sundhedsfaglig for-
svarlig måde, for både an-
satte, beboere og pårørende, 
så vi undgår øget risiko for 
smittespredning, siger En-
hedslisten ældreordfører, 
Peder Hvelplund, om aftalen

Det er også en del af afta-
len, at ældre, der den sene-
ste tid har måttet undvære 
rengøring, skal tilbydes en 

grundig rengøring.
Kommunerne har nemlig 

haft mulighed for at tilsi-
desætte deres forpligtelser 
efter serviceloven under vi-
rusudbruddet.

Rengøringsdelen har for 
Dansk Folkeparti været 
særlig vigtig.

- Vi er gået med i en aftale, 
der sikrer, at serviceniveau-
et på ældreområdet, herun-
der hjemmeplejen, bringes 
tilbage til normalt niveau i 
takt med genåbningen, siger 
partiets ældreordfører, Ka-
rina Adsbøl.

Hjælpen er kærkommen, 
lyder det fra Ældre Sagens 
administrerende direktør, 
Bjarne Hastrup, i en skrifte-
lig kommentar.

- Beboere på plejehjem og 
pårørende savner kontak-
ten med hinanden, og svæk-
kede ældre i eget hjem har 
stået meget alene uden hjælp 
til både hygiejne og rengø-
ring, siger han.

Formanden for Kommu-
nernes Landsforening, Ja-
cob Bundsgaard (S), pointe-
rer, at aftalen ikke giver ple-
jehjemsbeboere og ansatte 
hverdagen tilbage.

- Men det er en god aftale, 
fordi den giver os som kom-
muner nogle klare rammer 
at agere indenfor, siger han.

Alle Folketingets partier 
undtaget Venstre er med i 
aftalen. Partiet mener ikke, 
at aftalen er ambitiøs nok.

/ritzau/

Aftale til 165 millioner 
sikrer at plejehjems- 
beboere kan få besøg


