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Kære Venstre-medlem i Region Sjælland 

Sommeren står for døren, og dermed lakker den politiske sæson mod enden. I 
Venstres regionsrådsgruppe i Region Sjælland er vi endnu ikke hoppet i 
badeshortsene, men har fortsat arbejdstøjet på. Vi bruger enhver mulighed til at 
skabe resultater til gavn for de godt 800.000 borgere i vores del af landet. Det gør vi 
fra vores position i opposition, hvor vi både søger indflydelse, men samtidig også 
presser flertallet og ikke mindst den siddende formand.  

Samtidig er vi i fuld gang med at forberede regionsvalget til november, hvor vi gerne 
skulle få skiftet flertallet og sætte Venstre for bordenden. Kandidatfeltet udvikler sig 
stadig med gode og visionære kandidater med forskellige baggrunde, erfaringer og 
ideer. Der er fortsat plads til flere kandidater på holdet. Så hvis du overvejer at blive 
kandidat til regionsrådet, så grib fat i din lokale kommuneforeningsformand eller i 
Jacob. Det kunne være, at du har brug for en forventningsafstemning i forhold til at 
være regionskandidat og dermed hjælpe Venstre til et endnu bedre valg. Vi har brug 
for det, og ALLE Venstre-kandidater – selv dem langt nede på listen og uden store 
ambitioner om at lægge en kæmpe indsats i valgkampen – vil trække ekstra stemmer 
til Venstre fra deres familie, nabolag, kollegaer, venner og bekendte.  

Vi er i fuld gang med at tilrettelægge de politiske budskaber og prioriteringer, og der 

er nok at tage fat på. Tag bare den aktuelle situation med over 10.000 kvinder, som 

ikke kan få screening for brystkræft til tiden. Nogle få opsigelser i organisationen har 

gjort, at situationen er opstået – en situation, der kan få fatale konsekvenser for nogle 

af disse kvinder.  

Den årlige patienttilfredshedsundersøgelse, der kom for nylig, er ikke sjov læsning. 

Region Sjælland ligger klart sidst sammenlignet med de fire andre regioner, når man 

spørger patienterne om deres tilfredshed med behandlingerne. Hvis ikke det er 

kerneopgaven for regionen at sikre ordentlig tilfredshed for patienterne, så er det 

svært at se, hvad er.   

Det psykiatriske område har fået strenge påbud fra myndighederne, og hvor 

organisationen Bedre Psykiatris formand udtaler, at ”man spiller hasard med 

patienternes liv.”  
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Patienternes garantier om udredning og behandling inden for 30 dage har været 

fjernet med efterfølgende alenlange ventelister til operation og behandlinger. 

Ligesom ventelisterne til at få behandling med høreapparat også er de længste i 

landet. 

Patienter med lungekræft har dårligste overlevelseschance, hvis man bor i Region 

Sjælland. Samtidig bliver Region Sjælland drevet som én af de dyreste regioner rent 

administrativt. Dette er blot for at nævne nogle få punkter, der understreger pointen 

om, at det kan gøres bedre med Venstre for bordenden. 

Corona-håndteringen fortsætter, idet vaccinationerne planmæssigt rulles ud. Vi er 

dog løbende opmærksomme på, at der sikres den rette fordeling af kapacitet rundt 

om i regionen, så de fleste borgere kan få en hurtig vaccinationstid tæt på deres hjem. 

Til gengæld bør vi klart overveje, om ikke en mere målrettet teststrategi kunne være 

en mulighed. På landsplan bruges der dagligt 60 mio. kr. på testning – svarende til 2 

milliarder om måneden! Tænk hvis man havde samme tilgang til forbyggende 

indsatser på andre områder, herunder på kræftområdet. Vi skal ikke kun tage 

beslutninger ud fra et sundhedsfagligt perspektiv, men ud fra et samlet 

samfundsperspektiv. Kuren må ikke være mere slem end sygdommen.    

Med ønsket om en god sommer til alle! 

Med venlig hilsen 

 

        

 

 

 

 

 

 

Jacob Jensen                              Kirsten Devantier                                                                    

Politisk leder                              Gruppeformand 


