Sundhedspolitik
Sundhedsvision i Region Syddanmark "du tager ansvar for din sundhed, sammen tager vi hånd om din
sygdom"
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Sygehusplanen for Region Syddanmark, der
blandt andet indebærer bygning af et helt nyt universitetshospital i Odense, betyder store udfordringer og
ændringer i den nuværende sygehusstruktur i hele Regionen.
Målet er et sygehusvæsen i verdensklasse - med moderne sygehuse af høj kvalitet. Det er derfor vigtigt, at vi
indsamler den viden, der er nødvendig for at planlægge og dimensionere fremtidens sygehusvæsen til gavn
for såvel patienter som for personale - et arbejde, der har høj prioritet.
Et samarbejdende sundhedsvæsen
For mig er det afgørende, at vi sætter fokus på og understøtter ”Det gode patientforløb”. Der skal skabes
gode og sammenhængende patientforløb, så patienterne får en hurtig diagnosticering og en effektiv
behandling.
Vi skal bekæmpe "søjletænkningen" i sundhedsvæsenet og skabe helhed og sammenhæng.
Det gælder samarbejdet mellem de praktiserende læger og sygehusene, sygehusafdelingerne indbyrdes,
eksternt mellem regionens sygehuse og sidst, men ikke mindst, samarbejdet mellem sygehusene og
kommunerne.
Forebyggelse, behandling og genoptræning skal ganske enkelt opleves som et sammenhængende forløb for
patienter og pårørende.
Forebyggelse og sundhedsfremme
Såvel i et samfundsøkonomisk som et menneskeligt perspektiv bør vi igangsætte forebyggende og
rådgivende initiativer på skoler og arbejdspladser. Vi bør arbejde langt mere målrettet med forebyggelse, så
folkesygdommene minimeres. Sundhedsproblemer skal så vidt muligt tages i opløbet – vi bør ikke vente med
handling, til patienterne dukker op på sygehusene, hvor omkostningen ofte bliver af en helt anden
dimension. Forebyggelse og sundhedsfremme handler om sammenhænge mellem risikofaktorer og
sygdomme, om livsstil og sundhedsadfærd og om de strukturelle rammer om det enkelte menneskes liv.
Opgaven med forebyggelse og sundhedsfremmende initiativer skal derfor efter min vurdering kraftigt
opprioriteres.
Forskning og kvalitet
Forskning og kvalitet i sundhedsvæsenet er vigtige faktorer. På trods af at ressourcerne i samfundet er
under pres, skal vi turde prioritere midler til forskning og kvalitetsudvikling. Morgendagens sundhedsvæsen
skal kunne tilbyde patienterne de bedste behandlingsformer og behandlingsprincipper. Vi skal være på
forkant med udviklingen – for vi skal og vil gøre en forskel.
Personalet i sundhedsvæsenet
Vi bør bruge øgede ressourcer til at fastholde og udvikle personalet på vores hospitaler. I en
serviceorganisation er personalet den vigtigste ressource. Personalet er ganske enkelt fundamentet i
sygehusvæsenet.
Det behandlende personale skal give patienten oplevelsen af ”Det gode patientforløb”. Det er vigtigt for
patienten, at kommunikation og information er i højsædet, så patienten oplever nærvær og tryghed.
Samtidigt er det vigtigt, at alle administrative procedurer er så smidige som muligt, så det behandlende
personale kan bruge ressourcerne på patienterne.
Derfor ser jeg kompetencegivende uddannelse og udvikling af personalet på hospitalerne som et vigtigt
element i fremtidens sygehusvæsen.
Regional erhvervsudvikling
Den erhvervsmæssige udvikling af Region Syddanmark skal ske i et forpligtende samarbejde mellem
regionen, kommunerne, erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedets parter.
Vi oplever en stigende globalisering med udflytning af dele af produktionen til lande, hvor arbejdskraften er
billig.
For socialdemokraterne er det vigtigt, at Region Syddanmark stadig udvikles, så vi kan markere os som den
fremmeste region i verden inden for energiteknologi og energiløsninger.
Vores udviklings- og forskningsmidler bør anvendes på velfærdsteknologi og -service, samtidig bør
innovation og forskning være naturlige elementer i regionens erhvervsudvikling.
Oplevelsesøkonomi er et særligt indsatsområde, hvor vi har en stærk position indenfor turisme, men den
skal fortsat udvikles, således at vores evne til at tiltrække flere møder, kurser og konferencer til regionen i en
kombination med oplevelser, forstærkes.
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Uddannelse – læring og viden
Uddannelse bør være i højsædet i Region Syddanmark. De unge skal i højere grad gennemføre både en
ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. Det er vigtigt, at det samlede uddannelsesniveau
bliver løftet, så virksomheder kan rekruttere veluddannet personale i området. Et højt uddannelsesniveau i
regionens arbejdsstyrke vil bidrage til at tiltrække virksomheder og dermed til at sikre nye investeringer i
regionen.
Miljø
Vi skal tage vare på vores miljø, så vi også i fremtiden har rent drikkevand, ren luft, sunde madvarer og
smukke landskaber, der giver mulighed for rekreative oplevelser. Derfor står miljøet højt på min politiske
dagsorden.
Det er vigtigt at have fokus på de negative miljøfaktorer, der påvirker os i dagligdagen – i byen såvel som på
landet.
Fortsat kortlægning af forurenede områder, en bæredygtig og sammenhængende miljøpolitik og støtte til
udvikling og forskning i miljøforbedrende tiltag i blandt andet landbruget vil også i den kommende periode
være i fokus.
Trivsel og sundhed er to vigtige elementer for folkesundheden, og her er miljøet en vigtig medspiller.
Infrastruktur
Til et godt miljø hører også en miljørigtig infrastruktur – herunder en miljørigtig kollektiv trafik. En kollektiv
trafik, der kan binde vores region sammen og være et attraktivt alternativ til brug af egen bil.
Efter min vurdering skal den kollektive trafik gøres så smidig og økonomisk attraktiv, at den udgør et reelt
alternativ til privatbilismen.
En veludbygget og sammenhængende infrastruktur med de nødvendige veje og øvrige anlæg (havne, broer,
godsterminaler, parkeringspladser m.m.) er forudsætninger for vækst i regionen.
Socialområdet
Der skal fortsat ske udvikling af de sociale tilbud til de medborgere, der har særlige behov, f.eks.
hjerneskadede, udviklingshæmmede, autister og sindslidende.
Regionen er drifts- og udviklingsansvarlig for 27 højt specialiserede tilbud. Disse centre skal have en høj
faglig kvalitet, og der skal være fokus på den enkeltes behov og ønsker.
De fysiske rammer skal være tidssvarende og skal understøtte behovet for både privatliv og socialt
fællesskab.
I socialdemokraterne vil vi arbejde for, at regionens tilbud er kommunernes foretrukne, og at alle brugere af
de sociale tilbud samt deres pårørende oplever tryghed ved brug af de regionale tilbud.
Psykiatriområdet
At have en psykiatrisk lidelse er stadig forbundet med tabu og fordomme. Der skal arbejdes for at udbrede
kendskabet til psykiatriske lidelser blandt andet ved at støtte op omkring nationale og regionale kampagner.
Tidlig opsporing og tidlig indsats bør være centrale elementer i arbejdet med vores psykiske syge
medborgere. Derfor er det vigtigt med et styrket samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis,
der kan bidrage til mere sammenhængende og omkostningseffektive patientforløb.
Lighed i sundhedsvæsenet - lighed i psykiatrien
Man ved, at mennesker med psykiatrisk sygdom typisk dør 15-20 år før andre. Nogle at de største årsager
er, at man overser somatiske sygdomme og bivirkninger ved den medicinske behandling. Derfor skal fokus
rettet mod en bedre diagnostik, så blandt andet somatiske sygdomme opdages i tide.
Lighed i sundhedsvæsenet betyder også, at et moderne sundhedsvæsen skal kunne rumme de udsatte
patientgrupper, fx hjemløse misbrugere med psykiatriske lidelser.
Der er åbnet op for nye behandlingsmetoder, internetpsykiatri af lettere depressive patienter (behandling i
eget hjem via internettet) og telepsykiatri (videokonferencer). I socialdemokratiet følger vi nøje effekten af
behandlingen, for at vurdere, om den eventuelt kan udbredes til andre patientgrupper.
Anvendelse af tvang i psykiatrien skal nedbringes - der er igangsat forskellige forsøg på reduktion i brugen af
tvang, blandt andet dynamisk lysanlæg, motion, uddannelse m.m.
Vi ved, at tvang aldrig helt kan undgås, men det er et vigtigt fokuspunkt for den socialdemokratiske gruppe at
have opmærksomhed på, at tvang anvendes så lidt som muligt.
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