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Patienten før systemet
Patienten skal i første række. Regeringen har netop fremlagt en ny sundhedsreform, som sætter patienten
før systemet. Reformen indeholder 22 gode initiativer, som er fordelt under fire indsatsområder: Nærhed,
sammenhæng, kvalitet, og stærke patientrettigheder. Det bidrager alt sammen til at skabe mere tryghed
og nærhed for borgerne overalt i landet.
Vi har i dag et godt sundhedssystem. Men alligevel opleves en række udfordringer. Med den nye
sundhedsreform tager vi hånd om udfordringerne. Herunder de betydelige forskelle i ventetider og
overlevelsesmulighed afhængigt af, hvor man tilfældigvis bor. Vi tager også hånd om behovet for langt
mere nærhed i sundhedsvæsenet.
Regeringen har afsat et ekstraordinært beløb på 6 mia. kr. til en nærhedsfond i perioden 2020-2025. De
midler skal bidrage til at indfri en række omlægninger som et led i sundhedsreformen. I forbindelse med
omlægningen vi vil sikre en nem omstilling til den nye struktur, og der oprettes nye sundhedsforvaltninger
som får den samme geografiske afgrænsning, som regionerne har i dag. Én af de nye
sundhedsforvaltninger kommer fortsat til at have hovedsæde i Viborg.
Befolkningssammensætningen ændres, og der kommer flere og flere ældre. I den sammenhæng er der
behov for, at vi rykker sundhedsvæsnet tættere på borgeren. Der er ikke nogen grund til, at ældre
patienter skal på en dagsrejse for at gå til kontrol. Det er vigtigt, at der er en tæt forbindelse mellem borger
og sundhedsvæsenet. I forlængelse heraf bliver der oprettet 21 nye sundhedsfællesskaber, som skal styrke
samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og de praktiserende læger. Et af disse fællesskaber omfatter
Silkeborg, Skive og Viborg kommuner. Vi skal sikre mere sammenhæng, så patienten undgår at starte forfra
hver gang.
Alle skal have de samme tilbud og den samme behandling uanset, hvor man bor henne i landet. Der må
ikke være forskel, der skal skabes ensartethed over hele linjen.
Jeg glæder mig over den nye sundhedsreform, og jeg ser frem til, at vi får gjort et godt sundhedsvæsen
endnu bedre – og rustet til at klare fremtidens nye udfordringer. Afslutningsvis vil jeg opfordre til, at man
ikke gør denne vigtige sag til et forenklet spørgsmål om for eller imod regionsråd. Vores sundhedsvæsen vil
naturligvis fortsat være under politisk og dermed demokratisk kontrol. Forskellen er en stor del af det
rykker markant tættere på borgerne. Vi satser på nærhed, ensartet høj kvalitet af specialiseret behandling
samt sætter patienten før systemet.
Hvor der er vilje, er der vej!
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