
Venstre ønsker mere kvalitet på sundhedsområdet i Region Hovedstaden 
 
Socialdemokratiske resultater på sundhedsområdet i region Hovedstaden skal man lede længe 
efter. Og det er nok også årsagen til, at det socialdemokratiske medlem af Regionsrådet 
Marianne Stendell i et læserbrev i denne uge vælger at fokusere på andre områder af 
regionsrådets arbejde. 
 
Venstre vil imidlertid gerne sætte fokus på behovet for handling på sundhedsområdet. Der skal 
skabes bedre rammer for sundhedsvæsenet. Vi skal tænke på en ny måde. Der skal skabes en 
bedre sammenhæng fra kommunen – til den praktiserende læge og til hospitalets indsats over 
for borgerne i Region Hovedstaden. Det forudsætter et tættere samarbejde mellem 
kommunerne og regionen. 
 
I de kommende år er der behov for massive investeringer i nye behandlingsformer, fysiske 
rammer, ny teknologi, organisationsudvikling samt ledelses- og medarbejderudvikling. Det 
kræver, at der kommer nye kræfter til, som har viljen til at udvikle regionen bl.a. på 
sundhedsområdet.  
 
Der skal bygges nye hospitaler og sundhedshuse, så vi kan samle vores sundhedspersonale på 
færre enheder. Det vil betyde bedre behandlingstilbud, øget kvalitet og bedre arbejdsvilkår for 
de ansatte, større patienssikkerhed.  
 
Sundhedshuse i nærområdet skal sikre at tryghed og kvalitet går hånd i hånd. Især for 
børnefamilier, personer med kroniske lidelser og ældre borgere er det bedre med tilbud tæt på 
boligen frem for at sidde og vente i timevis på en skadestue.  
 
Venstre er ikke med i hospitalsforliget, da vi hele tiden har været uenig i prioriteringen af de 
fysiske rammer. Vi mener, at der bl.a. skal bygges et nyt hospital syd for Hillerød frem for at 
renovere det gamle Hillerød Hospital, som både er forældet og nedslidt. Det vil være misbrug 
af skatteydernes penge. Jeg glæder mig over, at Hillerøds socialdemokratiske borgmester er 
enig i Venstres forslag og også over, at regeringen nu har bedt regionen undersøge et 
nybyggeri.  
 
Det kommende valg til Regionsrådet den 17. november giver borgerne i Region Hovedstaden 
en unik mulighed for at gøre deres indflydelse gældende. En stemme på Venstre vil give mere 
kvalitet på sundhedsområdet. 
 


