
Førstebehandling af budget 2015 

Budgettale - Hanne Roed, Radikale Venstre 

 
Region Midtjylland er en veldrevet, velfunderet og visionær Region. Det er der grund til at være 
stolt af. 
 
Og det spor skal vi selvfølgelig fortsætte.  
 
 
Formanden har udmærket gjort rede for de økonomiske udfordringer. Budgettet er præget af de 
ukendte faktorer som nye behandlingsformer og ny medicin, men også præget af de mange store 
investeringer i fremtidens sundhedsvæsen, som på kort og langt sigt vil sikre fremtidens patienter 
(og det er jo erfaringsmæssigt stort set os alle (-;  ), men som nu giver udfordringer og kræver 
meget. Ikke mindst af det personale som står for driften IMENS de deltager i at skabe fremtidens 
rammer.  
 
Her kan de private klinikker - som vi ikke kan kalde hospitaler, da de kun har få funktioner - ikke 
være med. Udviklingen på sundhedsområdet foregår i det offentlige sygehusvæsen og det skal det 
blive ved med. 
 
Der skal derfor lyde en tak til det personale som man som regionsrådsmedlem møder både i 
officielle og andre anledninger. Uanset hvor, og hvilken faggruppe jeg har mødt af Regionens 
personale, er de præget af et fagligt højt niveau og en tydelig faglig stolthed.  
 
Dette ikke være sagt for at erstatte bevillinger med ros. Men for at anerkende det arbejde der 
ydes overfor patienter og borgere - og ydes overfor nye politikerne, fra en tålmodig 
administration. (-: 
 
I forhold til fremtiden er der dog et par opmærksomhedsområder som Radikale Venstre - som 
partiet i midten - vil inddrage i budgetforhandlingerne: 
 
* Sundhedssamarbejdet med kommunerne - 
Vi står med nye opgaveflytninger mellem Region og kommune. Kommunen vil stå med ansvaret 
for patienter som er færdigbehandlede, men ikke kan klare sig helt uden støtte og eller 
genoptræning.  
Der skal bruges kræfter og midler på at sikre samarbejdet. En smidig og velfungerende Shared 
Care mellem instanserne er afgørende for at vi lykkedes med en ny sundhedsvaretagelse med 
patienten i centrum. 
 
Også her er det en udfordring af få sidestillet somatikken og psykiatrien, som må og skal lykkedes 
hvis kvaliteten skal øges i psykiatrien. 
 
 
Modsat DF så mener Radikale Venstre at Supersygehusene netop vil give super behandlingsforløb 
- med øget kvalitet og en bedre ressourceudnyttelse. HVIS dette knyttes til en Tillidsreform.  
Region Midts forsøg med andre styringsmodeller end DRG er et stort og modigt skridt på vejen i 
at komme hen til en moderne styring, hvor fag-fagligheden og økonomien ses som 
forudsætninger og ikke hinandens modsætninger, hvilket alt for ofte ses i den offentlige debat. 
 
Radikale Venstre vil arbejde hårdt på at de indsamlede erfaringer med nye styringsformer og 
andre kvalitetsmål omsættes til andre afdelinger i praksis hurtigst muligt. 



Det vil givet øge produktiviten, men også arbejdsglæden hos de ansatte at de selv kan præge 
hverdagen, ser målene som fagligt relevante og ikke skal slås med meningsløs registrering.    
 
 
Region Midt ønsker ikke at erstatte personale med frivillighed. Det faglige personale skal være de 
behandlende og det skal de også fremover. Frivillige må ses som muligheden for at få kontakt til 
nogen udenfor systemet, som måske selv har haft en sygdom inde på livet. Patientforeningerne er 
et godt eksempel på hvordan frivillighed kan supplere behandlingen ved at støtte patienten, og de 
pårørende f.eks. i et længere patientforløb.  
Dette skal bruges aktivt - Radikale Venstre ønsker at Region Midt udformer en Frivillighedspolitik, 
som ikke kun beskæftiger sig med snitfladerne til personalet.    
 
 
Og så et Jeopardy-spørgsmål: Hvad er grise fra Trige, rotter i kælderen og et fleksibelt personale? 
Svar: Opskriften på fremragende medicinsk forskning på Skejby Sygehus! 
Vi skal huske at den solide, møjsommelige grundforskning - forskningen i og ude i praksis, er vital 
for at tilegne sig ny viden. Også af den lønsomme slags, som måske kaster patenter af sig. Der 
skal være tid - også i budgettet - til at tænke de nye tanker.  
 
Endelig skal vi også rette blikket mod at sikre en En Hel Region. Der skal udarbejdes en Regional 
Udviklingsplan i efteråret 2014. Radikale Venstre lægger afgørende vægt på at hele Regionen skal 
være attraktiv at leve og arbejde i. Erhvervsudvikling skal tænkes bredt - en satsning kan godt 
have flere hjemsteder, som sammen får det til at lykkedes. Centralisering er ikke altid vejen frem. 
 
.... 
 
Radikale Venstre kan med de bemærkninger tiltræde indstillingen, OG ser frem til 
budgetforhandlingerne og vil arbejde for at vi fortsat er den veldrevne, velfunderede og visionære 
Region. 
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