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Det var været en vanskelig bunden opgave vi har været igang med. I lighed med de forrige 
talere skal Radikale Venstre beklage at det har været nødvendigt, men glæde sig over viljen til 
samarbejde - også med Enhedslisten - om at finde løsninger. Der har været et rekordhøjt antal 
høringssvar og der har været gode alternative forslag imellem, som er blevet inddraget i 
drøftelserne. 
 
Der er grund til at takke de mange borgere som har givet deres mening og viden til kende - og 
et ønske herfra at borgerne fortsat tilkendegiver deres mening om Regionens politik.  
... 
 
 
Sparekravet har været nødvendigt grundet voldsomt stigende udgifter til medicin og nye dyre 
behandlingsformer.  
 
Vi afventer nu økonomiforhandlingerne med den kommende Regering. Der har været løfter om 
i valgkampen at sikre sundhedsvæsnet. Det ser vi frem til! 
 
Man bør være opmærksom på at sundhedsvæsnet - også her i Region Midt - står med 
paradokset at man som patient kan få meget dyre behandlinger, men at stadigt færre ansatte 
skal sikre behandling og pleje.  
 
Vi vil derfor også indtrængende bede den kommende Regering og Folketing om at tage ansvar 
og, som ønsket af Danske Regioner på årets generalforsamling, påbegynder en debat om 
prioriteringer i sundhedsvæsnet: 
 
Hvornår er hvilke behandlingsforløb optimale OG om vi kan forhandle priser med 
medicinalindustrien i lighed med andre lande. 
 
........ 
 
Der er allerede blevet sagt meget om sparekataloget. 
 
For Radikale Venstre var første prioritet at der skal være sundhed i hele Regionen.  
Dette synes vi er tilgodeset - her kunne bl.a. neuro-rehabiliteringen nævnes.  
 
Vi er også meget tilfredse med at Akut-beredskabet bibeholdes - dog kunne vi ønske at man 
havde set på om vi bruger vores akut-læger optimalt. Ofte handler det om at få stabiliseret 
tilstanden og hurtigst muligt komme til nærmeste sygehus. Her kan andre faggrupper også 
yde en indsats af høj kvalitet. Dette bør vi undersøge nærmere. 
 
Silkeborg Sygehus opretholdes som udviklingshospital, da man her har vist sig at kunne 
nyudvikle praksis. Det er meget vigtigt at denne funktion sikres. Radikale Venstre vil følge 
udviklingen på hospitalet nøje, efter vi har indskrænket mulighederne for akut behandling i 
aften og nattetimer. 
 
Generelt har Regionsrådet forsøgt at undtage de direkte patientrelaterede opgaver for 
besparelser. Det rammer så en del af vores støttefunktioner - ikke kun laboratorier - men også 
vigtige funktioner for at sikre det vellykkede forløb med patienten i centrum, f.eks. 
diætistopgaver og socialrådgiveropgaver. Spørgsmålet er om disse kan løses af kommunerne, 
eller specialiseringsgraden umuliggør dette. Radikale Venstre har derfor ønsket af få drøftet 
dette i arbejdet om kommende sundhedsaftale med Regionens kommuner.  
 



Psykiatrien har også måttet holde for og derfor har man lagt afdelinger sammen og forsøger at 
prioritere ambulant behandling. Også her er der en udfordring som må løftes sammen med 
kommunerne - igen har Silkeborg vist en mulig vej med Psykiatriens hus - principper som flere 
kommuner kan og vil indføre. 
 
Museum Ovataci får vi nu yderligere et år til at afklare fremtiden for. Der er mange forslag på 
forhandlingsbordet - der bør kunne findes en løsning!  
  
Personligt - og ikke på vegne af den radikale gruppe - skal jeg desuden beklage at man lukker 
Fertilitetsklinikken i Aarhus. Det er den helt forkerte vej at gå - der er tværtimod brug for at 
styrke rådgivning i fertilitet, og vi har brug for behandling også på allerhøjeste niveau i Region 
Midt i et samfund hvor fødselstallet er faldende. Men jeg kan love at jeg vil arbejde videre med 
sagen! 
 
Radikale Venstre skal igen beklage at denne spareplan har været nødvendig - og vi afventer 
nu resultatet af økonomiforhandlingerne. Håbet er at vi ikke skal til at lukke op for planen igen 
for at finde yderligere besparelser - løfterne i valgkampen om bedre sundhed skulle nu gerne 
vise sig.  
 
Med de bemærkninger kan Radikale Venstre stemme for Besparelsesplanen. 
 


