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Der er nu kun et år til næste
kommunal- og regionalvalg, og
derfor kommer der også i dette
nyhedsbrev en opfordring til at
overveje, om du kunne tænke
dig at stå på listen som kandidat. Det kræver ikke særlige
forudsætninger, blot en konservativ grundindstilling og lysten
til at gøre en forskel.
God læselyst!

Kære konservative
I dette nyhedsbrev har vi valgt
at bringe dig nogle succeshistorier fra regionen. Sager, som vi
er særligt begejstrede for, og
som vi fra konservativ side har
kæmpet for ville blive gennemført.
Vi reddede endnu engang akutlægebilerne fra Bent Hansens
sparekniv. Vi får et nyt ambitiøst diabetescenter i samarbejde med NOVO, og ventelisterne
i psykiatrien er blevet markant
lavere. Samtidig tegner der sig
politiske muligheder for, at få
indført en ny type behandlinger
for spiseforstyrrede.

Vil du være kandidat?
Interesserer du dig for, at vi kan
få den bedst mulige behandling, når vi bliver syge? Bekymrer det dig, at vi jævnligt hører
skrækhistorier om psykisk syges vilkår, føler du, at der bliver
gjort for lidt for væksten i
Midtjylland, eller irriterer det
dig, at samarbejdet mellem
hospitaler, kommuner og din
egen læge ikke altid virker gennemtænkt?
Så interesserer du dig for regionspolitik, og hvis du har følt
irritation, forbavselse eller bare
studset over tingenes tilstand,
så er der ikke langt til, at prøve
at påvirke tingene til det bedre.

Selvom der er mere end et år til
Regonsvalget, så er planlægningen allerede i gang. Vi arbejder
på at få samlet en stærk liste
allerede i løbet af efteråret, så
vores kandidater får de bedst
mulige vilkår for at føre en god
kampagne.
Nogle kandidater har valgt at
stille op både til kommunal- og
regionalvalget, for at få den
størst mulige synergieﬀekt,
nogle fokuserer enten på det
ene eller det andet valg, og
mange har ikke overvejet eller
gjort op med sig selv, om de
har lyst til at kæmpe for deres
ideer og tanker. Det vigtigste er,
at vi får afklaret, om arbejdet i
regionsrådet kunne være noget
for dig.
Så hvis du går og overvejer, om
du kan blive kandidat – eller du
bare gerne vil vide noget mere
om regionen – så håber vi, at
du vil ringe eller skrive til Nicolaj, Ove eller Hans Jørgen.
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Af Gruppeformand
Nicolaj Bang
ranti, er der for alvor sket en
forskel. Fra marts til august er
antallet af udredninger inden
for 30 dage i børne- og ungdomspsykiatrien steget fra 45%
til 75%, og i voksenpsykiatrien
ligger den nu over 90%.

Meget kortere ventelister i
psykiatrien
Jeg kan stadig huske ventelisterne i børnepsykiatrien, da jeg
første gang stillede op til regionsrådet i 2005. Dengang kunne man opleve, at måtte vente
et halvt år på en udredning, og i
værste fald op til 9 måneder før
behandlingen kunne begynde.
Ubegribelig lang tid at være
bekymrede forældre.
Siden da er situationen blevet
langt bedre, men siden man
sidestillede psykiatrien med
somatikken og dermed indførte
udrednings- og behandlingsga-

På konservativ foranledning
blev det undersøgt, hvorfor
tallet var laveret i børne- og
ungdomspsykiatrien, og det
viste sig, at den primære årsag
var, at forældre selv valgte at
overskride garantien. Typisk
fordi de selv følte, at sagen ikke
var akut og de derfor gerne ville
vente lidt længere for at få udredningen af en læge de kendte
og havde tillid til.
Ny behandlingsform for spiseforstyrrede
Antallet af spiseforstyrrelser og
selvskade er desværre kraftigt
stigende i disse år. Undersøgelser viser, at hver 4. pige i 9.
Klasse er i risikozonen for, at få
en spiseforstyrrelse, og er det
først sket, er det en lidelse, som
kan stjæle barnets ungdom og
belaste familien voldsomt.

Derfor var det med stor interesse, at psykiatri- og socialudvalget på sidste års studietur blev
præsenteret for Mandometerklinikken i Sverige – en behandlingsmetode der tager udgangspunkt i, at spiseforstyrrelsen
ikke så meget er en sygdom,
som en konsekvens af manglende næringsoptag. Metoden
udmærker sig især ved, at den
tilsyneladende kan fange piger
på vej ind i en spiseforstyrrelse
tidligere, end vores normale
system, hvor man skal henvises
og udredes.
Hos Mandometerklinikken kan
man stort set komme ind fra
gaden, få en samtale og begynde behandlingen.
Når man introducerer en radikalt anderledes tænkning på et
område er det forventeligt, at
man møder en vis modstand
fra det etablerede system, men
der tegner sig nu et politisk flertal for, at vi i Danmark laver et
kontrolleret forsøg med metoden med henblik på, at indføre
det som et supplement til vores
eksisterende tilbud.

Af Regionsrådsmedlem
Ove Nørholm
en stor privat donation giver så
megen debat, som Novo Nordisk fondens tilsagn om byggeri
og drift af et nyt Steno Center
har gjort, det vil jeg senere vende tilbage til.
Jeg mener, at tilsagnet er meget
flot og det er da også flotte ord
der bruges om sådant et center
som ”Et af verdens bedste behandlingstilbud for mennesker
med diabetes”.
Nyt epokegørende Center til
diabetespatientener i Region
Midtjylland
Det hører til sjældenhed, er at

Det drejer sig også om en af de
mest voksende patientgrupper,
ikke kun i Danmark men i hele
verden, og jeg er ikke i tvivl om

dette nye center som pladsernes i Skejby vil få helt afgørende stor betydning for diabetes
patienterne i Region Midtjylland
i de kommende år.
Men der er også nogle ulemper,
som vi skal kunne håndtere, for
det første giver vi nu en enkelt
patientgruppe et markendt løft
i forhold til de andre patientgrupper?. For det andet udtynder vi nu diabetes ekspertisen
på vores regionshospitaler?

(Fortsætter næste side)
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For det tredje er det jo også
kontroversielt at vi får en repræsentant fra Novo Nordisk i
bestyrelsen, det er jo nytænkning og bekymrer nogle.
Men den daglige ledelse og drift
er alene Region Midjyllands
ansvar.
Disse tre forhold mener jeg
sagtens vi kan håndtere i den
aftale/kontrakt vi skal indgå
efter en grundig forhandling
med Novo Nordisk.
Det er vigtigt at vi i aftalen også
sørger for at den ekspertise og
viden der opnås i dette center
bliver bredt ud til regionshospitalerne og de praktiserende
læger, så det kommer alle til
gode i hele regionen.
Når jeg ser på de nævnte fordele og ulemper ved donationen,
anser jeg fordelene for langt
større end ulemperne og er
ikke i tvivl om, at vi kommer til
at forbedre livskvaliteten for
diabetes patienter markant. Jer
er heller ikke i tvivl om, at mange patienter gerne rejser langt
for at få den bedst opnåelige
behandling.
Jeg glæder mig meget over det
flotte initiativ fra Novo Nordisk
side og ser frem til at få bygget
og drevet dette spændende og
banebrydende projekt i Skejby.

Heldigvis fik vi politisk reddet
akutlægebilerne
Jeg forstår godt, at det er stærkt
provokerende, at der foreslås at
fjerne nogle akutlægebiler og at
lukke dem i nattetimerne fra kl.
23:00 til kl. 07:00.
Vi konservative havde en betydelig indflydelse på, at vi ved
det tidligere akutforlig fik de
døgn bemandede akutlæge
biler. Begrundelsen var, at vi
samlede akut-funktionerne på
fem sygehuse, og dermed lukkede sygehuse. Mange fik langt
til det nærmeste sygehus.
Derfor var det vigtigt for os konservative, at vi lavede en ordning, der kunne skabe tryghed.
For os var det vigtigt, at vi sikrede borgerne de bedste ordninger ved akut sygdom og trafikuheld. Det lovede vi, og det fik
vi. Derfor forstår jeg godt, at det
for mange virker stærkt provokerende, at der nu foreslås at
fjerne noget af den tryghed.
Endda før de nye sygehuse er
færdige.
Vi har ikke megen viden om
eﬀekten af de døgn bemandede akut lægebiler, men det skaber tryghed, og det er meget
vigtig, ikke mindst, fordi vi har
nogle betydelige afstande til det
nærmeste akut hospital her i
regionen.

Vi ved, at der i nattetimerne (fra
23:00 til 07:00) er over 2000
patienter, der har gavn af denne ordning, og det må vel siges
at være et ikke ubetydeligt antal.
I de øvrige af døgnets 24 timer
er der over 8200 udkald.
Det er en dyr ordning, men det
vidste vi fra starten, og jeg vil
fastholde, at vi fortsat skal have
døgn dækning med akutlægebiler de steder, som vi har det i
dag.
Akut er det løst, men sagen kan
dukke op igen ved næste budgetlægning og til valget i efter
året 2017.

