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Feltbesøg på hospitalet i Viborg 

  

Indsigt i virkelighedens verden er en helt afgørende forudsætning for en resultatorienteret politisk indsats. 
Med afsæt i denne kendsgerning var jeg i mandags på feltbesøg i Midtjylland sammen med mine gode MF-
kolleger, Carsten Kissmeyer og Venstres nye sundhedsordfører Martin Geertsen samt regionsrådsmedlem 
Ib Bjerregaard. Vi besøgte herunder hospitalsenhed Midt og regionshospitalet i Viborg, hvor vi udover en 
god orientering blev vist rundt i den nye akutafdeling. Efter besøget stod det lysende klart, at et 
professionelt og højt motiveret personale har opnået positive resultater og markant højnelse af 
effektiviteten inden for en række specialer, herunder fx planlagte fedmeoperationer. Hatten af for det. En 
helikopterlandingsplads på hospitalet i Viborg savnes fortsat som en yderligere styrkelse af 
akutberedskabet – og dermed borgernes tryghed.  
  
Det står klart for mig, at vores sundhedsvæsen generelt har nået et langt højere niveau sammenlignet med 
situationen for 20 år siden. Men der er fortsat plads til forbedringer. Og de er store udfordringer forude i 
lyset af det glædelige faktum, at levealderen øges og at der hele tiden kommer nye effektive 
behandlingsmuligheder. Desuden har vi meget at gøre inden for psykiatrien, ligesom der skal arbejdes 
målrettet på at forbedre den borgernære service og den forebyggende indsats med afsæt i samspillet 
mellem kommunen, de praktiserende læger og det lokale sygehus.  
  
Der er helt sikkert behov for at uddanne og ansætte flere sygeplejersker og læger i fremtiden. Men 
samtidig skal vi styrke effektiviteten og servicen overfor den enkelte patient ved at afsøge nye veje som et 
led til at få sundhedsvæsenet til at køre længere på literen. Og det er lige præcis, hvad man har udrettet på 
hospitalet i Viborg. Desværre er det ikke altid, at nye gode ideer og processer spredes i sundhedsvæsenet 
på grund af mentale barrierer og misforståelig lokal faglig stolthed. Her må vi politikere på alle niveauer 
træde i karakter og forlange, at vi bliver langt bedre til straks at få udbredt de gode ideer og metoder til 
resten af sundhedsvæsenet – både internt i regionen og på tværs af regioner. Det er uacceptabelt, hvis der 
udvises modvilje til at tage ved lære af de gode eksempler. Tak for et uhyre lærerig og inspirerende 
feltbesøg på hospitalet i Viborg.      
 
  
Hvor der er vilje, er der vej! 
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