
Tale ved 1. behandling af budget i Region Midtjylland. 
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Økonomisk ansvarlighed har været det vigtigste det seneste år. 
Der kommer hele tiden flere patienter, nye behandlinger og vi skal behandle flere uden ekstra 
penge. Derfor har vi vedtaget massive besparelser for 776 mio. kr. for at effektivisere driften af 
vores hospitaler. 
 
Nu begynder det at se bedre ud, men det forudsætter at vores besparelser føres ud i livet. I dag 
første behandler vi et budget, hvor vi lægger 54 mio. kr. i kassen og afdrager på vores gæld. 
Regionen har stor gæld, og vi har for få penge i kassen til at stå imod med. Derfor er det glædeligt 
at vi nu kan konsolidere økonomien. Det er økonomisk ansvarligt! 
 
Det ser også ud til, at sygehusene holder budget, og at sparerunderne bliver udført.  
Der skal herfra lyde en stor ros til ledelser og medarbejdere, som knokler løs for at få budgetterne til 
at holde.  
 
Center for telemedicin og hjemmebehandling. 
Der er også 50 mio. kr. til politisk prioritering. Radikale Venstre er i dag med i et udspil sammen 
med S/SF, der vil afsætte 25 mio. til et nyt center for telemedicin og hjemmebehandling. For mange 
borgere er der blevet længere til sygehuset i de seneste år. Man er heller ikke indlagt i lang tid og 
har brug for hjælp til at blive helt rask og komme til hægterne, når man bliver udskrevet. Derfor 
afsætter vi nu midler til at vi kan udvikle nye metoder og ny teknologi, der gør at behandlingen kan 
komme helt ud til borgeren. 
Et eksempel er personer med rygerlunger, der får ilt behandling i eget hjem. Eller hjertepatienten 
der tager sin egen blodprøve hjemme og sender den ind over Internettet. 
Det er bedre for borgerne at undgå at komme på sygehus. Det giver mere tryghed for især kronikere 
at de forhåbentligt ikke skal på sygehuset så ofte. Sundhedsvæsenet kommer tættere på den enkelte. 
Og vi sparer penge og får mere per sundhedskrone. 
Jeg håber derfor at der kan opnås bred støtte til vores forslag. 
 
Kortere ventetider i børne-unge psykiatrien. 
I Region Midtjylland er ventetiden i gennemsnit 7,4 måneder for at få tid hos en børne- 
ungepsykiater. Prøv at forestille dig at skulle vente over 7 måneder på at få at vide om dit barn fejler 
noget eller ej.  
Der er en positiv udvikling i gang, men andre regioner klarer sig bedre. Derfor foreslår jeg, at vi får 
sat konkrete initiativer i gang der nedsætter ventetiden mere. Vi får godt 30 mio. kr. til psykiatrien 
fra satspuljerne og jeg vil have fokus på de unge og børnene. 
 
Nybyggeri i psykiatrien og sundhedshuse 
Radikale Venstre vil at vi får bygget psykiatrien ind i det nye hospital i Aarhus og i det nye i 
Gødstrup. Mange psykisk syge har også fysiske lidelser og vores bygninger er gamle og dyre i 
vedligehold. Derfor er der god økonomi og kvalitet i at bygge psykiatrien ind i de nye sygehuse. 
Det vil også vise at psykiatrien er ligeværdig del af sundhedsvæsenet. Og det er et vigtigt signal, 
hvis vi skal løses det store problem med personalemangel i psykiatrien. 
Vi vil også have gang i sundhedshusene i Grenå og Ringkøbing, som skal træde i stedet for de 
gamle sygehuse. Jeg vil også arbejde for at den sidste del af sundhedshuset i Skive bliver bygget. 



Desværre valgte regeringen lige netop ikke at give Skive penge, da de uddelte penge til 
sundhedshuse. Det er uforståeligt og jeg håber vi kan finde de sidste penge i dette budget. 
 
Vi vil gå efter en bred politisk aftale. Og en aftale der fortsat holder fast på en stram 
økonomistyring, så vores budgetter ikke skrider igen. 
   


