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Patienten frem for systemet 
 
I de seneste 10 år er det lykkedes at gennemføre en markant forbedring af det danske sundhedsvæsen i form af 
kortere ventelister, bedre sygdomsbehandling og bedre forebyggelse. Området er blevet tilført mange nye penge, 
hvilket var hårdt tiltrængt. Men resultaterne er ikke mindst blevet nået i kraft at dygtige og engagerede 
medarbejdere i sundhedssektoren. Dertil kommer den store landvinding i form af patienternes frie valg. Nu er det 
ikke længere tegnebogens tykkelse, der afgør om en patient kan vælge et privathospital som et alternativ til de 
offentlige sygehuse. Vi skal dog ikke hvile på laurbærrene. Derimod skal vi opretholde momentum i udviklingen af 
vort sundhedsvæsen, idet vi sætter patienterne i centrum. På denne baggrund hilser det velkommen, at 
statsministeren har givet bolden op til at sætte nye pejlemærker for sundhedsvæsenet. I den forbindelse er det 
vigtigt at holde fast i tre ting: 1) En ny organisering og styring af sundhedsvæsenet er ikke et centraliseringsfelttog. 
Tværtimod er det oplagt, at kommunerne overtager en række af de fem regioners nuværende opgaver med de 
tilhørende penge. Desuden skal vi holde fast i målet om et Danmark i bedre balance. 2) Der er ikke tale om en 
spareøvelse. Der vil fortsat være brug for de mange dygtige medarbejde i sundhedsvæsenet. Målet er at få mere 
effekt for pengene, herunder ensartet høj produktivitet og kvalitet i den specialiserede behandling samt 
landsdækkende elektroniske patientjournaler. Frigjorte ressourcer skal genanvendes i den patientnære indsats. 3) 
Regionerne er ikke omgæret er den store politiske interesse i befolkningen. Kun de færreste borgere kender navnet 
på blot få af de 41 regionsrådsmedlemmer. Der er absolut ikke tale om nærdemokrati. Og de menige medlemmer af 
regionsrådene har reelt kun en beskeden indflydelse. Det kan og skal vi gøre bedre. Venstre ønsker at sætte 
patienternes behov øverst på dagsordenen. Jeg ser frem til, at folketinget senere på året kan tage stilling til en 
konkret plan for sundhedsområdets fremtidige organisering. Patienten frem for systemet!    
 
 
Hvor der er vilje, 
er der vej! 
 
Med venlig hilsen 
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