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REGIONERNES OPGAVER ER EN VIGTIG DEL AF DET DANSKE

VELFÆRDSSAMFUND. Ikke mindst sundhedsområdet er en

central kernevelfærdsydelse, som alle danskere gennem livet i

større eller mindre omfang vil være i berøring med. Men også

den regionale udvikling og sammenhængskraft betyder mere og

mere i forhold til at sikre vækst og udvikling.

I Venstre ønsker vi at sætte mennesket før systemerne. Vi

ønsker at tage afsæt i de løsninger, der virker bedst, og som

skaber størst værdi for patienter og borgere. Og det må

systemerne tilpasses efter. Ikke omvendt!

Regionerne skal understøtte et stærkere samarbejde mellem

kommunerne og bidrage til at borgerne i regionen får en større

fællesskabsfølelse, der kan styrke samarbejde på tværs af

politiske og geografiske skel.

I den seneste valgperiode har Region Sjælland, med Venstre i

ledelsen, haft modet til at tage en række værdifulde politiske

initiativer på en række områder. I Venstre har vi fortsat

ambitionen om at stå i spidsen for Region Sjælland efter

regionsvalget til november, hvor vi også fortsat inviterer til et

bredt politisk samarbejde.

Det er Venstres ambition, at regionen skal være en

koordinerende og samlende enhed for landsdelen, og en central

aktør i løsningen af opgaver, der er for store og/eller for

specialiserede til, at de 17 kommuner i regionen hver især kan

løse særlige opgaver og regionale udfordringer tilfredsstillende.

Derfor skal vi regionalt finde sammen på tværs af politiske og

geografiske skel, så der tales med én stemme, når regionale

synspunkter og vilkår fra borgere, patienter og erhvervsliv skal

fremmes. Med andre ord skal vi stå

SAMMEN OM REGION SJÆLLAND
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I DEN KOMMENDE VALGPERIODE VIL VENSTRE HAVE 

SÆRLIGT FOKUS PÅ FØLGENDE INDSATSOMRÅDER: 

✓ Ekstra indsats i forhold til at rekruttere nye medarbejdere samt 

forbedre arbejdsmiljøet med særlig fokus på at nedbringe det 

høje sygefravær.

✓ Vi skal være den bedste region til at overholde 

behandlingsgarantien på 30 dage. 

✓ Vi skal styrke den sammenhængende behandling, så patienter 

ikke bliver kastebold mellem region og kommune.

✓ Det nære og akutte sundhedstilbud skal prioriteres bl.a. via 

lokale sundhedstilbud samt nye indsatser på skadestuerne i de 

store byer som fx på Næstved og Roskilde sygehuse. 

✓ Der skal sættes fokus på patienter med særligt behov.

✓ Psykiatrien skal styrkes bl.a. via tættere samarbejde til 

kommunerne med afsæt i projektet ”Integreret psykiatri”.

✓ Vi skal styrke uddannelses- og kompetenceniveauet i Region 

Sjælland.

✓ Region Sjælland skal have fokus på innovation som et 

gennemgående tema.

✓ Region Sjælland skal styrke samarbejdet med Region 

Hovedstaden på en række udvalgte områder.

✓ Regionen skal prioritere kerneopgaverne.

✓ Regionen skal være den samlende enhed for landsdelen, hvor 

samarbejde mellem kommuner og region styrkes, og der skabes 

en større fællesskabsfølelse blandt borgerne i hele regionen. 
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BEDRE SAMMENHÆNG I BEHANDLINGEN 

’MENNESKET FØR SYSTEMET’

Sundhedsvæsnet er til for borgerne, og som patient i det danske

sundhedsvæsen har man ret til den bedst mulige service med mest

mulig frit valg og selvbestemmelse til den bedst mulige pris for os

som samfund. Det må aldrig være struktur og kassetænkning, der

hindrer en sammenhængende og effektiv behandling. Patienten skal

føle sig i gode hænder og fokusere på at blive rask, i stedet for at

bekymre sig om, hvorvidt ”systemerne” kan arbejde sammen.

Derfor vil Venstre arbejde for at: 

✓ Nedbringe ventetiden yderligere til udredning og behandling.

✓ Region Sjælland bliver den bedste region til at overholde 

behandlingsgarantien på 30 dage. 

✓ Skabe bedre sammenhæng i behandlingen af patienterne.

✓ Nedbringe antallet af uhensigtsmæssige genindlæggelser. 

✓ Etablere flere fælles kommunale/regionale ”mellemstationer”, 

med fælles ledelse/finansiering, hvor udskrevne sygehuspatienter 

med særlige behov kan komme til aflastning eller under 

overvågning i de første dage, og have direkte adgang til den 

patientansvarlige læge. 

✓ Der bygges videre på erfaringer fra projektet ”Samme dag under 

samme tag” på Holbæk sygehus og udbrede tilbuddet til andre 

dele af regionen. 

✓ Der udbydes relevante ”standardopgaver” i sundhedsvæsnet som 

f.eks. hofte- og knæoperationer, genoptræning o.l. til andre 

aktører, for at aflaste de offentlige sygehuse og sikre en bedre 

pris og stabil leverandør. 



DET AKUTTE OG NÆRE SUNDHEDSVÆSEN 

SKAL PRIORITERES

Den praktiserende læge er indgangen til sundhedsvæsnet for de

fleste af os. Derfor er en god og let adgang til en praktiserende læge

i alle dele af Region Sjælland en vigtig og central del af det samlede

sundhedstilbud. I Region Sjælland er det desværre meget svært at

rekruttere læger. Det er typisk en udfordring i de tyndt befolkede

dele af regionen. Hvis en læge lukker sin praksis, opstår der

situationer, hvor mange tusinde patienter på én gang og med meget

kort varsel står uden en læge. I et velfærdssamfund som det danske

må det være en hel basal ret, at der er en god og let adgang til egen

læge, uanset hvor i regionen, man bor. Derfor er Venstre parat til at

udvikle nye modeller, der kan give borgerne adgang til en læge.

Derfor vil Venstre arbejde for at:

✓ Vi udnytter lovgivningens rammer mest muligt for at sikre 

attraktive udbud af lægeklinikker.

✓ Der i dialog med lægerne kan skabe mere fleksible åbningstider 

hos den praktiserende læge i forhold til ”almindelig” kontortid. 

✓ Vi har som mål, at skabe frit valg for borgeren ved valg af 

praktiserende læge, således at borgerne kan vælge en anden 

læge, hvis man ikke er tilfreds med den tildelte. 

✓ Antal og placering af ydrenumre løbende tilpasses, så det også 

matcher områder i regionen med befolkningstilvækst. 

✓ Udrulle projektet ”Aktiv patientstøtte” til hele Region Sjælland, 

evt. via midler fra Finansloven.

✓ Vi opsamler gode erfaringer fra andre igangværende projekter og 

udbreder dem til de dele af regionen, hvor det er relevant. 



NÆSTVED, ROSKILDE OG RINGSTED

SYGEHUSE

Det er vigtigt, at specialfunktioner samles på færre sygehuse. Til

gengæld er det også vigtigt, at de mange sygehusfunktioner, som ikke

kræver et akutberedskab, lægges tættere ud til borgerne. Hvis det

ikke er svært, bør det klares nært.

Næstved og Roskilde sygehuse skal fremover virke som

specialesygehuse med stærke faglige profiler. I Næstved skal man

fortsat have en stærk profil på kræft- og ortopædkirurgi, og Roskilde

skal bruges aktivt i rekrutteringen af sundhedspersonale.

Ringsted sygehus varetager i dag forskellige funktioner, som skal

overgå til andre sygehuse ved lukningen i år 2022. Der er dog

områder, hvor det kan være hensigtsmæssigt at funktionerne stadig

tilbydes lokalt, fx blodprøvetagning eller røntgen.

Derfor vil Venstre arbejde for at: 

✓ Styrke Næstved Sygehus som et specialesygehus på det 

medicinske område og udbygge de ambulante funktioner.

✓ Styrke Sjællands Universitetshospital i Roskilde som et 

specialesygehus med ambulante funktioner og som en 

sammenhængende del af universitetshospitalet. 

✓ Forbedre transportmulighederne mellem sygehusene i Køge og 

Roskilde for at styrke det samlede universitetshospital. 

✓ Bruge Sjællands Universitetshospital aktivt i rekrutteringen af nyt 

sundhedspersonale. 

✓ Undersøge behovet for at supplere skadestuerne på Roskilde og 

Næstved sygehuse med adgang til læge i nattetimerne.

✓ Sammen med Ringsted kommune lave en plan for varetagelse af 

funktioner, der med fordel fortsat bør tilbydes lokalt efter lukning 

af Ringsted sygehus. 



EN MODERNE PSYKIATRISK BEHANDLING

Med åbningen af det nye moderne psykiatrihospital i Slagelse, er der

skabt et fyrtårn i det psykiatriske tilbud i Region Sjælland. Men det

nye hospital har endnu ikke vist sig stærkt nok, når det handler om

at tiltrække personale. Derfor skal der udarbejdes en

sammenhængende og ambitiøs rekrutteringsplan.

Et vigtigt fokusområde er samspillet mellem distriktspsykiatrien, der

drives af regionen, og socialpsykiatrien, som kommunerne har

ansvaret for. Næstved har med succes gennemført projektet

”Integreret psykiatri”, hvor medarbejderne fra både region og

kommune har siddet fysisk sammen. Det har givet gode rammer for

vidensdeling om en given patient, så overgangen mellem

distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien har været meget lettere

både for medarbejdere og i særdeleshed for patienten.

Også på det psykiatriske område er det for Venstre vigtigt, at

patienten er i centrum.

Derfor vil Venstre arbejde for at: 

✓ Tage de positive erfaringer fra projektet ”Integreret psykiatri” i 

Næstved og brede dem ud til resten af regionen. 

✓ Intensivere indsatsen for at skabe attraktive arbejdsmiljøer for at 

tiltrække tilstrækkeligt og relevant sundhedspersonale til 

psykiatrien. 

✓ Videreudvikle fleksible tilbud som f.eks. brugerstyrede senge. 

✓ Inddrage private aktørers kapacitet og erfaringer i 

opgaveløsningen, hvor det er relevant og giver mening. 

✓ Region Sjælland bliver den førende region for at overholde 

fristerne i udredningsgarantien ved udredning af psykiatriske 

patienter. 



MEDARBEJDERTRIVSEL 

OG REKRUTTERING

I Region Sjælland er der omkring 17.000 medarbejdere, som dagligt

gør en afgørende indsats for at borgerne kan modtage en service af

høj kvalitet. Derfor er det for os også et særlig vigtigt fokusområde,

at arbejdsvilkårene er gode og attraktive, og at medarbejdernes

faglighed og trivsel kommer mest muligt i spil. Vi skal passe på dem,

der passer på os. Mangel på sundhedspersonale både på sygehusene

og i almen praksis er en kæmpe udfordring i Region Sjælland. Et

nedbragt sygefravær vil være et vigtigt bidrag til mindske denne

udfordring, men også tillid og ansvar skal være en del af

ledelsesstrategien i en ny værdibasseret styringsmodel.

Derfor vil Venstre arbejde for at: 

✓ Et nyt politisk udvalg i regionsrådet, der skal sikre relevant 

rekruttering samt fokus på medarbejdertrivsel.

✓ Investere i at nedbringe af sygefraværet for sundhedspersonale og 

etablere en økonomisk pulje for efteruddannelse af 

sundhedspersonalet.

✓ Sætte ind med særlige indsatser for tiltrække flere alment 

praktiserende læger.

✓ Der etableres mulighed for en fuldstændig lægeuddannelse i 

Region Sjælland.

✓ Fastholde og rekruttere nye speciallæger, bl.a. via etablering af 

forsker/hospitalsstillinger evt. i samarbejde med private 

virksomheder. 

✓ Samarbejde med Region Hovedstaden om fordeling af lægerne 

herunder praktikpladser, turnusordninger, vikariater o.lign. 

✓ Medarbejdere i sundhedsvæsnet har nødvendige danskkundskaber. 

✓ Fokusere på tillid, medarbejderindflydelse og attraktive 

arbejdsmiljøer, gennem værdibaseret styring. 



VÆKST, UDDANNELSE OG INNOVATION

Investeringer og jobskabelse kender ikke til hverken kommune- eller

regionsgrænser. Investeringerne søger derhen, hvor betingelserne er

de bedste. For at sikre vækst og udvikling er det også afgørende, at

der er videst mulig mobilitet for arbejdsstyrken.

Region Sjælland er uddannelsesmæssigt stærkt udfordret, da færre

får en uddannelse i forhold til resten af landet. Derfor skal vi have

stort fokus på, at flere får en uddannelse, og på at uddanne unge og

voksne til arbejdsmarkedets behov.

Derfor vil Venstre arbejde for at: 

✓ Sætte massivt ind på at få flyttet unge under 30 år fra 

overførelsesindkomst og ind i uddannelse og job.

✓ Indgå forhandling med Banedanmark om mulighederne for direkte 

tog til København fra Odsherred, Høng-Tølløse og Lollandsbanen. 

✓ Tog- og busforbindelser prioriteres til uddannelsesinstitutioner. 

✓ Der nedsættes et Femern Bælt-udvalg i regionsrådet, der skal 

samle, styrke og fokusere på samarbejdet med Tyskland.

✓ Opdatere den regionale infrastrukturplan sammen med 

kommunerne, og udarbejde en fælles strategi for at tiltrække nye 

statslige infrastrukturprojekter.

✓ Sammen med kommunerne udarbejde en samlet plan for behovet 

til kystbeskyttelse af regionens kyststrækninger. 

✓ Samle relevante aktører på turismeområdet, så der kan laves en 

ny samlet turismestrategi for hele landsdelen.

✓ Lave en opdateret strategi for at sikre en bedre tele- og 

bredbåndsdækning i samarbejde med kommunerne. 

✓ Have et gennemgående fokus på innovation. 



SAMARBEJDE MED 

REGION HOVEDSTADEN

Vi må ikke lade en kommunegrænse være en begrænsning for at

skabe de bedste løsninger for vores borgere – det samme gælder for

regionsgrænserne. Mange borgere i regionen har deres daglige gang i

Region Hovedstaden f.eks. for at arbejde, og derfor er der en

naturlig tæt relation mellem vores to regioner.

Der er allerede samarbejde med Region Hovedstaden om bl.a.

behandlinger af patienter, ligesom Region Hovedstaden har forpligtet

sig til at understøtte opstart af mere specialiseret behandling i

Region Sjælland. Også på indkøbsområdet er der et samarbejde

mellem de to regioner, og i forhold til Sundhedsplatformen er der

etableret en fælles implementerings- og fremtidig driftsorganisation.

Dette samarbejde kan udvides på relevante områder, og der hvor vi

har fælles interesser og behov. Det kan f.eks. gælde for tiltrækning

af statslige infrastrukturprojekter, bedre udnyttelse af

sygehuskapaciteten, udveksling af sundhedsmedarbejdere inkl.

oprettelse af praktikpladser, fælles udbud af opgaver, fælles

råstofplan, stærkere samarbejde om erhvervsfremme og turisme,

samarbejde på administrationsområdet.

Derfor vil Venstre arbejde for at: 

✓ Vi etablerer flere funktionelle tværregionale samarbejder mellem 

Region Sjælland og Region Hovedstaden, der hvor det giver god 

værdi og synergi. 

✓ Udbygge samarbejdet med Region Hovedstaden på en række 

relevante områder f.eks. infrastruktur, uddannelse, 

medarbejdere, administration, m.v. 



EN FOKUSERET REGION

Region Sjælland konkurrenceudbyder i dag 23,4%, svarende til 2,7

mia. kr. af sine opgaver ud af et vurderet potentiale på 11,7 mia. kr.

Det er den højeste andel blandt de fem regioner, men vi skal videre

end det. Vi skal altid sikre, at borgerne modtager den bedste

kvalitet, og at skatteborgerne betaler den laveste pris. Det sikres

bl.a. gennem flere konkurrenceudsættelser af relevante opgaver.

Når man sammenligner omkostninger til administration pr. indbygger,

er Region Sjælland dyrere end Region Syd, som er den administrativt

billigste region. Sparede penge på administration kan bruges til at

styrke sundhedstilbuddene endnu mere. Vi skal derfor konstant have

fokus på, hvordan vi kan mindske og effektivisere administrationen

og dermed frigive midler til at højne kvaliteten på kerneområderne

til gavn for ansatte og patienter.

Region Sjælland skal have fokus på kerneopgaverne indenfor

sundhedsområdet, det specialiserede sociale område og regional

udvikling.

Derfor vil Venstre arbejde for at: 

✓ Vi øger andelen af regionens konkurrenceegnede opgaver, som 

også bliver konkurrenceudsat. 

✓ Have som mål, at Region Sjælland bliver den administrativt 

billigste region i landet. 

✓ Der nedsættes et politisk udvalg i regi af regionsrådet med fokus 

på at nedbringe de administrative omkostninger samt følge 

regeringens arbejde med at modernisere den offentlige sektor.

✓ Udfordre den eksisterende lovgivning, så der skabes større 

fleksibilitet for regionerne til at lave egne regionale prioriteringer 

på tværs af opgaverne. 




