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Man må erkende, at dette er et budgetforligt, som kommer til at stå ganske meget i skyggen 
af forårets sparekatalog. Et sparekatalog, som kommer til at berøre næsten alle ansatte i 
regionen, men som kommer til at påvirke borgernes oplevelse af sundhedsvæsenet så lidt, 
som det var muligt indenfor de stramme rammer vi måtte lægge. 
 
De allerværste tidsler i kataloget skød vi til disse budgetforhandlinger i håbet om, at en ny 
regering ville hjælpe os til videreføre kvaliteten i sundhedsvæsenet. For vi var oprigtigt 
bekymrede for fremtiden. 
 
Og hjælp fik vi. Realvæksten af vores tilskud under det nye borgerlige flertal blev 323 mio. 
mod de 139, som vi havde forudset i spareplanen. Et helt usædvanligt stort tilskud til 
sundhedsområdet, som gør disse forhandlinger markant lettere, end vi havde frygtet. 
 
Tiden efter et sparekatalog af den kaliber, som vi netop har vedtaget er desværre ikke til nye 
dyre tiltag - Den er til at forbedre og nytænke. Derfor fokuserer vores forslag til budgetforliget 
på hvordan vi bruger midlerne klogere og samtidig sikrer kvalitetsforbedringer for de 
mennesker der bor i Region Midtjylland 
 
Vi ønsker implementering af nye metoder til genbaseret individuel behandling. 
  
En gentest før valget af medicin betyder, at kræftpatienter undgår et forløb med virkningsløs 
medicin med alvorlige bivirkninger, som mange desværre oplever. Det vil medføre en betydelig 
mere effektiv og skånsom behandling, ligesom vi undgår at bruge penge på dyr virkningsløs 
medicin. 
 
Derfor er det helt centralt for os, at der kommer et stærkt fokus på at implementere nye 
metoder på dette område i praksis. 
 
På turismeområdet er der tegn på, at vi er ved at vælge en strategi, hvor midlerne skal 
fordeles jævnt ud over regionen. Vi ønsker, at RM fortsat vil prioritere turismen i lighed med 
tidligere, så vi ikke taber momentum, og at der fortsat bliver satset på udvikling især hvor der 
er et vækstpotentiale 
 
Med disse ord tilslutter vi os førstebehandlingen af budgetforliget og ser frem til de 
efterfølgende forhandlinger. 
 


