
Schnoor – regeringens sundhedspolitik gør ondt i Region Hovedstaden 
Af Anne Ehrenreich 

På vegne af Venstre gruppe i Regionsrådet for Hovedstaden 

Pernille Schnoor stiller i Frederiksborg Amtsavis spørgsmålstegn ved Venstres sundhedspolitik og mere end 

antyder, at Socialdemokratiets sundhedspolitik har hjertet med. Det billede af regeringens sundhedspolitik, 

kan vi som medlemmer af Regionsrådet for Hovedstaden ikke genkende. 

Fakta er, at regeringen sidste år gav regionerne en skrabet økonomiaftale, som ikke tog højde for de stærkt 

stigende medicinudgifter. Det medfører, at vi i Region Hovedstaden har akkumuleret et underskud i år på 

knapt 200 mio. kr., selv om vi i efteråret 2014 gennemførte en omfattende sparerunde for at få budgettet 

til at hænge sammen. Vi har nu sat gang i endnu en sparerunde for at dække det opståede underskud for 

2015. Det vil gå ud over opgaver på hospitalerne, og borgerne vil komme til at mærke det. Det kan 

desværre heller ikke udelukkes, at det kan medføre afskedigelser. Det kunne vi have undgået, hvis Venstre 

havde været i regering. Venstre ville have givet 1 mia. kr. mere til sundhedsområdet i 2015, end regeringen 

har gjort. 

For 2016 skal vi i Region Hovedstaden håndtere et endnu større underskud, hvis ikke din regering ændrer 

kurs. Hvis jeres politik er at prioritere sundhedsvæsenet, hvorfor viser I det så ikke nu, hvor I er i regering? 

Hvorfor skal vi vente på at se, I gør det, I lover, I vil gøre? Vi tror ikke på de gyldne løfter. 

Venstre ønsker et sundhedsvæsen, der sætter mennesket før systemet. Alle patienter skal sikres hurtig 

udredning, behandling og genoptræning. Det handler om at give patienterne rettigheder til at kunne vælge 

køen fra, og dermed skabe en fri og lige adgang for alle til hurtig udredning, hurtig behandling og hurtig 

genoptræning. Det vil øge kvaliteten og effektiviteten. 

Regeringen har forringet borgernes frie valg inden for bl.a. sundheds- og ældreområdet. Eksempelvis valgte 

regeringen som en af sine første handlinger at forringe patienternes adgang til hurtig behandling. Ikke for 

at spare penge, men fordi regeringens modstand mod privathospitaler vejede tungere end patientens 

rettigheder og valgfrihed. 

Venstre står på patientens side. 


