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Punkt nr. 25 

Henvendelse fra Poul Müller vedrørende prioritering på 
sundhedsområdet 



Fra: Poul Müller  
Sendt: 12. oktober 2007 12:11 
Til: Bent Hansen 
Cc: Bo Johansen; Leif Vestergaard Pedersen; Regionsråd; 'jobh@stiften.dk'; 'Jens K. Jørgensen'; 
'redaktion@tv2oj.dk'; 'redaktionen@tvmidtvest.dk'; 'p4aarhus@dr.dk'; 'vest@dr.dk'; 'sinn@mja.dk'; 
'ols@herningfolkeblad.dk'; 'viborg@bergske.dk'; 'aarhusred@metroxpress.dk'; 'redaktionen@horsens-
folkeblad.dk'; 'indland@avisen.dk' 
Emne: Sag til regionsrådsbehandling 
 
Kære Bent Hansen 
 
Jeg skal anmode om, at nedennævnte behandles på førstkommende Regionsrådsmøde. 
 
 
Regionsrådet beslutter, at medicinske patienter, som har behov for behandling, ikke kan nedprioriteres alene 
under henvisning til alder og begrundet i takststyringsmodel. 
 
Regionsrådet beslutter, at der ved behandling af sager vedrørende styring af sundhedsområdet skal indgå et 
særligt afsnit  i sagsfremstillingen, som beskriver afledte konsekvenser for patienterne. 
 
Begrundelse: 
 
Med baggrund i udtalelser i pressen den 9. oktober d.å. kunne man konstatere, at sundhedsdirektøren bl.a. 
meldte ud, at ældre medicinske nedprioriteres bl.a. for at sikre, at patienter som har behandlingsgaranti ikke 
søger privat behandling med deraf følgende økonomiske konsekvenser for Region Midtjylland. En 
prioritering, der ikke er truffet politisk beslutning om – og som i øvrigt også vil være i strid med 
sundhedsloven. En prioritering , som den konservative regionsrådsgruppe  tager afstand fra. Vi kan ikke 
acceptere, at alder er et selvstændigt kriterium, når det vurderes hvilke patienter, der skal behandles først. 
 
En sådan drastisk konsekvens kan jeg ikke se fremgår af hverken sagsfremstilling eller bilag til sagen. 
 
Det  er allerstørste vigtighed at vi, som regionsrådsmedlemmer, klart i sagsfremstillinger,  får alle relevante 
oplysninger. Derfor er det nødvendigt, at vi regionsrådet forholder os til dette helt centrale og altafgørende 
arbejdsvilkår. At det så også i forhold til offentligheden er vigtigt, at sagerne er både fuldt og klart oplyste 
inden der træffes beslutning turde være indlysende. I modsat fald er vores værdi om åbenhed jo ikke så 
meget værd. 
 
Jeg beklager, at det overhovedet er nødvendigt for Regionsrådet, at skulle forholde sig til ovennævnte. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Poul Müller 
Gruppeformand (C) 
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