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Det talte ord gælder….. 
 
Det bliver et stramt budget. 
Vi har sparet 280 mio. lige før sommeren. Besparelser der vil gå ud over serviceniveau og 
arbejdsmiljø for personalet. 
Også i regeringens aftale med danske regioner er der strammet op.  
Vores budget her og aftalen med regeringen er udmærket. Men der mangler ligesom alle andre 
steder reformer. 
 
Der mangler reformer i sundhedsvæsenet! 
 
Vi er nødt til at gøre mere for at bremse antallet af patienter. Ikke kun for økonomiens skyld, men 
også for borgernes egen skyld. Lige nu bliver afdelingerne belønnet for hver patient, de skærer i. 
Men der er ikke noget incitament til at undgå at folk bliver syge og skal have behandling. Det bør 
laves om. Vi bør bruge flere penge på at undgå at folk bliver syge. 
 
Behandlingsgarantien på én måned er et klasseeksempel på regeringens økonomiske uansvarlighed 
og mangel på tillid til offentligt ansatte. Vores fagpersonale siger, at mange af de her behandlinger 
slet ikke bør foretages inden for en måned. Regeringen lytter ikke. Vi kan se at 
behandlingsgarantien fungerer som en gøgeunge i forhold til psykiatrien, livstruende sygdomme og 
udvikling fagligt set. Det er for dyrt, og der bør være længere ventetid på de mest ufarlige 
behandlinger. 
 
Folk går for meget til lægen uden grund. Den store stigning i besøg kan ikke være et udtryk for 
nødvendighed. Derfor er der brug for enten at oplyse befolkningen om hvad man fx ringer til 
vagtlægen og tager på skadestuen for eller at indføre brugerbetaling på lægebesøg for de rigeste 
som i Sverige. 
 
Vores sundhedsvæsen kan ikke fortsætte som nu uden reformer. Vi venter stadig. 
 
 
Et radikalt krav; bedre psykiatri nu! 
 
Jeg var meget skuffet over, at ingen for alvor kæmpede de psykisk syge sag i spareforliget i juni. 
Mange snakkede – især her i salen – men resultaterne udeblev. Skuffende var det – især når man 
tænker på hvor mange partier, der sagde og siger, at psykiatri var mærkesag nummer et. 
Derfor glæder det mig, at S/SF og R er blevet enige om at bruge yderligere 30 mio. på psykiatrien 
næste år og 20 mio. fra 2012. Det betyder oprettelsen af 16 ekstra senge i almenpsykiatrien, hvor vi 
i 2010 hidtil har haft en markant overbelægning.  
 
Hvis du får en psykisk sygdom, har du brug for et samfund til at hjælpe dig. Det kan ikke bare 
trænes væk. Du skal have hjælp til at komme videre. Derfor er det rystende, at vi dagligt kan høre 
om årelange ventetider, utilstrækkelig behandling og syge mennesker, der ikke kan blive indlagt, 
fordi der ikke er plads. 
 



De store udfordringer i psykiatrien løses ikke ved vores udspil. Skal psykisk syges forhold for alvor 
forbedres, skal der ske noget på Christiansborg. 
Lige nu er det heldigvis komme frem i medierne, at psykiatrien måske mister 250 mio. næste år og 
social udsatte generelt hele 700 mio. Det skyldes satspuljen, som er 0,3 % af 
overførselsindkomsterne. Denne pulje fremkommer kun, hvis lønudviklingen er mere end 2 % og 
den er kun 1,9 %. Derfor bliver puljen meget mindre i år. 
Jeg bliver forarget, når Dansk Folkeparti snakker om de allersvageste i form af pensionisterne. Det 
samme gælder for Helle Thorning og Villy Søvndal, når de siger, at de allersvageste betaler for 
genopretningen. Her er de allersvageste børnefamilierne. Hallo! Nogle børnefamilier og 
pensionister har det hårdt, men mange har det fremragende. Især sammenlignet med psykisk syge.  
Nu bliver folketingets og især VKO testet på, om de vil føre reel socialpolitik. Eller om det handler 
om at give penge til grupper, hvis stemmer man gerne vil have. Men husk, at selvom det lykkedes at 
finde de 700 mio., der mangler, så bliver der ikke tale om løft. Der bliver kun tale om at fortsætte på 
nuværende niveau. Det er mig en gåde, hvordan vi med den seneste tids problemer overhovedet kan 
have en diskussion om at give mindre. Og endda hele 700 mio.! 
Derfor vil det glæde mig, hvis vi i regionsrådet kan finde lidt ekstra til psykiatrien, og det bliver mit 
hovedfokus i forhandlingerne. 
 
  


