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Først vil jeg sige, at vi i Venstre er rigtigt godt tilfredse med, at vi har bevaret akutbiler og 
akutklinikker uændret! 
 
I forliget er vi også blevet enige om, at få en uvildig analyse af områderne. Det hilser vi 
velkomment, da vi så forhåbentligt - en gang for alle - kan få beskrevet og diskuteret værdien 
af akutbiler og lægebiler.  
 
For os handler det nemlig ikke kun om, hvor hurtigt man får lægehjælp. Det handler i høj grad 
også om at bevare trygheden for borgerne. Derudover er vi overbeviste om, at mange 
patienter undgår at blive indlagt, fordi der kommer en læge ud til patienten og, i nogle 
tilfælde, kan afslutte patienten på stedet. Det i sig selv giver mere plads til andre patienter på 
hospitalet, og sikrer, at der er en ambulance mere til rådighed i det tidsrum, hvor den ellers 
skulle have kørt med en patient. 
 
Vi er også overbevist om, at flere patienter kommer til det rigtige hospital med det samme, 
når en læge kommer ud og visiterer rigtigt. Redderne i ambulancerne skal jo køre til den 
nærmeste akutmodtagelse, og må ikke selv beslutte at køre til et andet, medmindre det drejer 
sig om en blodprop i hjertet, hvor telemedicin skaber kontakt til en læge, der kan tage stilling 
til hvor patienten skal hen. 
 
Besparelser og nedlæggelser har efterhånden mange gange været oppe at vende. Med den 
kommende analyse håber vi på at få de positive følgevirkninger frem i lyset.  
  
Budgettet i sit hele er stramt, og det er vigtigt for os at sige, at vi med dette forlig ikke har 
håndteret alle de økonomiske udfordringer, vi ved der er. De er midlertidigt løst ved at tage 
penge op af kassen, og skubbe nogle anlægsprojekter længere ud i fremtiden. 
 
Der er dog et anlægsprojekt, som vi mener helt skal droppes: Der er planlagt byggeri af 
vaskeri i Århus til 109 mio. kr. Det kan ikke være rigtigt, at vi skubber anlægsprojekter som 
har direkte betydning for patienterne, og samtidig planlægger at bygge et vaskeri. Vasketøj 
kan vaskes andre steder, og i øvrigt er der projekter i gang andre steder i Danmark, hvor man 
forsøger sig med engangsdyner, puder og patienttøj. Derfor er vi også meget tilfredse med at 
den udredning af vaskeriområdet vi skal have til efteråret, også kommer til at handle om selve 
byggeplanerne. 
 
En bekymring vi kan have er, om kontoen til privathospitaler holder. Det er jo almindeligt 
kendt at behandlingsgarantien pr. oktober ændres, så patienterne skal tilbydes behandling 
indenfor 30 dage - og ikke som tidligere 60 dage. 
 
Det er dog ikke kun trist det hele, for der er med finansloven yderligere 1,5 mia. kr. til 
kræftbehandling oveni de 2,4 mia. kr. som vi fik sidste år. Så når Anders Kühnau siger, at "det 
er regeringens skyld", så må jeg trække på smilebåndet! Vi sidder her for at drive og styre 
Regionen. En del af at drive og styre er altså også at påtage sig et ansvar for, at løse 
problemerne der opstår. 
 
Uanset hvordan vi vender og drejer det, så har vi en ubalance i budgettet. Desværre skubber 
vi det foran os med dette forlig. Det går vi ind til med åbne øjne, fordi vores medarbejdere 
allerede er i gang med at udmønte besparelser fra sidste års spareplan, som strækker sig helt 
frem til 2019. 
 
Men når nogle siger, at vi friholder personalet, så er det kun delvist rigtigt. Der er i 
budgetaftalen besparelser på det administrative område - også på hospitalerne! 



 
Med disse ord tilslutter Venstre sig indstillingen. 


