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Mere frihed – flere muligheder 
 

For mange borgere er regionen en utydelig størrelse. Det opleves svært at forholde sig til hvilken betydning 

de beslutninger, som regionsrådet træffer, har for den enkeltes hverdag. 

 

Betydningen bliver dog meget tydelig, når man har brug for behandling på et sygehus, når man har brug for 

et psykiatrisk tilbud, når man har brug for kollektiv trafik på tværs af regionen, når man har brug for et 

uddannelsestilbud i nærheden af, hvor man bor, og når man vil gøre en indsats for miljø og klima. 

 

Derfor er det ikke ligegyldigt, hvem der sidder i regionsrådet og træffer beslutninger på vegne af alle 1,3 

millioner indbyggere i Region Midtjylland. For det ér vigtigt, at regionsrådet afspejler hele befolkningen på 

tværs af en region, hvor der er store forskelle (se faktaboks), 

og på tværs af generationer.  

 

I udviklingen af de regionale tilbud til og for borgerne, har 

det selvfølgelig allerstørst betydning, hvilke holdninger 

medlemmerne af regionsrådet har. I dette valgprogram har 

vi beskrevet den retning, som Venstre vil, at regionen skal 

udvikle sig i.  

 

Helt grundlæggende betyder vores liberale værdier, at vi 

utrætteligt vil arbejde for at give den enkelte borger mere 

frihed til at træffe præcis de valg, som passer den enkelte. 

Fordi mennesker er forskellige, er det vigtigt, at der er flere 

muligheder, så det hele tiden er borgeren og borgerens 

behov og ønsker, der er i centrum.  

 

I Venstre er vi hverken ikke bange for konkurrence eller for 

at lade det enkelte menneske vælge selv – tværtimod ved 

vi, at mere frihed og flere muligheder giver den bedste 

service og den højeste tilfredshed. 

 

Det er nemt at skrive, men sværere at gøre tydeligt for den enkelte borger, hvad det konkret betyder. På 

de følgende sider beskriver vi de vigtigste spor i vores politik og giver eksempler på, hvad vi vil arbejde for 

de næste fire år. 

 

 

 

 

 

 

  

Om region Midtjylland 

Region Midtjylland har godt 1,3 millioner indbyggere 

og dækker et areal på cirka 13.000 kvadratkilometer - 

svarende til 30 procent af Danmarks areal. 

Regionen strækker sig på tværs fra Vesterhavet til 

Kattegat, det vil sige omkring 200 kilometer fra den 

ene ende til den anden. Den store afstand betyder 

store forskelle i blandt andet befolkningen og 

kulturen. 

For eksempel er en større del af befolkningen i 

beskæftigelse i Vestjylland end i Østjylland. Omvendt 

er uddannelsesniveauet højere i Østjylland end i 

Vestjylland. I Vestjylland bor der 60 indbyggere pr. 

kvadratkilometer, mens østjyderne lever mere end 

dobbelt så tæt med 151 indbyggere pr. 

kvadratkilometer. 

Kilde: https://www.rm.dk/om-os/hvad-er-

regionen/mennesker-og-geografi/ 
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Det nære sundhedsvæsen 

Spor 1: Sundhedstilbud tæt på og i rette tid 
Den enkelte borger skal opleve, at sundhedstilbuddene hænger sammen, uanset om det er et lokalt, 

kommunalt eller regionalt tilbud, man har brug for i et behandlingsforløb. Hvem der har ansvaret for det 

enkelte tilbud, må aldrig betyde, at den enkelte borger selv skal finde rundt mellem systemerne. Det må 

heller aldrig betyde, at der er ”huller” mellem tilbuddene, så der går lang tid mellem de forskellige 

indsatser.  

 

Det er Venstres holdning, at de decentrale tilbud i sundhedshusene skal styrkes og udbygges i samarbejde 

med kommunerne, så samspillet mellem kommunens sundhedspersonale, specialisterne på hospitalerne 

og praksislægerne er gennemskueligt og gnidningsfrit. Med andre ord, vil vi skabe synlige kontaktpunkter 

for borgerne og sikre én indgang til sundhedsvæsnet.  

 

Sundhedshuse 

I sundhedshusene skal det være muligt for borgerne at få lavet simple behandlinger, som fx dialyse, og 

sygehuslæger skal foretage enkeltdagskonsultationer i sundhedshusene, så vi fastholder 

sundhedstilbuddene tæt på borgerne. 

 

Det betyder konkret, at Venstre vil arbejde for: 

• at udbygge behandlingstilbud i sundhedshusene 

• at etablere CT-scannere i sundhedshusene 

• at sygehuslæger har enkeltdagskonsultationer i sundhedshusene 

 

Samspil mellem region, kommuner og praktiserende læger 

Adgangen til praktiserende læger skal styrkes, så alle borgere får 

mulighed for at have sin egen læge. Manglen på praktiserende 

læger er et landsdækkende problem, og derfor har Venstre lavet 

et samlet udspil, der skal sikre en bedre lægedækning i hele 

landet. 

 

Her i regionen har vi fokus på at skabe bedre arbejdsvilkår for de 

praktiserende læger og at styrke samarbejdet med 

kommunerne. 

 

Det betyder konkret, at Venstre vil arbejde for: 

• at praktiserende læger får mulighed for at etablere sig i 

sundhedshusene, så de kan indgå i et fagligt fællesskab 

• at øge samarbejdet mellem region og praktiserende 

læger gennem indgåelse af en sundhedsaftale mellem 

region, kommuner og praktiserende læger, som fx 

Region Syd har gjort1 

 
1 Se aftalen her: https://www.regionsyddanmark.dk/wm515903  

UDSPIL OM BEDRE LÆGEDÆKNING 

Venstre foreslår: 

• Økonomiske incitamenter, der styrker 

lægedækningen. 

• Bedre fysiske rammer, der kan styrke 

lægedækning og rekruttering. 

• 5.000 praktiserende læger i Danmark senest i 

2035, især gennem flere uddannede. 

• Mere tid i almen praksis på speciallæge-

uddannelsen. 

• Økonomisk støtte til, at yngre læger under 

uddannelse etablerer sig i lægedækningstruede 

egne af landet. 

• Bedre speciallægedækning i hele landet.  

Udspillet kan læses i sin fulde længde her: 

https://www.venstre.dk/politik/bedre-laegedaekning 

 

https://www.regionsyddanmark.dk/wm515903
https://www.venstre.dk/politik/bedre-laegedaekning
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• at der i samarbejde med kommunerne ansættes patient- og pårørende-vejledere, som sikrer, at 

overgange mellem tilbud aldrig bliver den enkelte borgers - eller pårørendes - problem 

• at få etableret speciallægepraksisser uden for hospitalsbyerne 

• at afskaffe afvisninger af patienter uden forudgående drøftelse med henvisende læge 

• at praksislæger kan henvise direkte til specifikke undersøgelser med kort ventetid (ja/nej klinikker) 

 

Telemedicin 

Telemedicin er digitalt understøttede sundhedsydelser, hvor borgeren undgår at skulle møde op hos lægen 

eller på hospitalet i de tilfælde, hvor et fysisk fremmøde ikke er nødvendigt. Telemedicin er således et 

redskab til, at mere behandling og pleje kan foregå i eller tættere på borgerens eget hjem i trygge rammer. 

 

Venstres går ind for at anvende og udnytte digitale sundhedsydelser mest muligt, da det medvirker til at 

øge adgangen til lægehjælp og mindsker den enkelte borgers transporttid. Det er dog vigtigt at 

understrege, at den enkelte borger også skal have ret til at sige nej tak, hvis det føles utrygt. 

 

Det betyder konkret, at Venstre vil arbejde for: 

• at udbrede telemedicin til patienter med kroniske lidelser for at mindske ventetiden, sikre 

hurtigere udredning og lettere adgang til sundhedspersonale 

• at udbrede videokonsultationer alle steder, hvor det giver mening - hvis borgeren er tryg ved det 

 

Hospice og lindrende behandling 

Når livet går på hæld, skal der skabes trygge rammer og professionel støtte. Som døende skal man ikke 

være henvist til indlæggelse på en hospitalsafdeling eller ophold i andre utilstrækkelige ordninger. Der skal 

være mulighed for at komme på hospice, hvis man ønsker det.  

 

Uanset om man ønsker at dø på et hospice eller i eget hjem, er det vigtigt, at man får en tilstrækkelig 

palliativ indsats. Det vil sige, at man får den bedst mulige støtte og lindrende behandling. Det er afgørende, 

at vi får opsporet de patienter, der har behov for støtte og lindring, tidligt, samt at vi undgår, at der er en 

social og diagnose-relateret ulighed i hvem, der får et palliativt tilbud. 

 

Det betyder konkret, at Venstre vil arbejde for: 

• at understøtte etableringen af flere hospicepladser i hele regionen 

• at der etableres ambulatoriefunktioner for fx KOL og hjertepatienter på hospicerne 

• at der på de enkelte afdelinger afsættes tid og opbygges kompetencer til at tage den svære 

samtale med patienter, som erklæres uhelbredeligt syge 

• at der etableres et samarbejde mellem hospitalernes lindrende afdelinger, hospice og 

kommunerne i forhold til kompetenceudvikling og samarbejde om den enkelte patient 
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Sygehuse 

Spor 2: Et trygt og tilstrækkeligt hospitalstilbud 
Venstre vil forene social tryghed med størst mulig frihed og selvstændighed for det enkelte menneske. Det 

betyder, at tilbuddene på hospitalerne fortsat skal moderniseres på grundlag af princippet om frit valg for 

borgerne mellem offentlige og private serviceleverandører. Frit valg skal sikre borgerne retten til at vælge 

den service, der passer dem bedst. 

 

Samtidig er det vigtigt, at den behandling, som borgerne tilbydes på et af regionens hospitaler, er den 

bedste, man kan få. Uanset hvilken sygdom man skal behandles for. Det kan betyde, at meget 

specialiserede behandlingstilbud kun findes ét sted i regionen, mens andre – mere almindelige - 

behandlinger kan tilbydes lokalt. Borgerne skal være sikre på, at kan det lade sig gøre, sker behandlingen 

tættest muligt på den enkelte – uden at vi går på kompromis med kvaliteten.  

 

Tryghed er også, at man særligt i områder med langt til en relevant akutfunktion, har adgang til hurtig 

transport, fx med helikopter til relevant akutsygehus. Den tryghed ønsker vi at fastholde, da den er en 

væsentlig forudsætning både for bosætning og fastholdelse af samfundsfunktioner, der er knyttet til 

områder længere væk fra akutfunktionerne. Derfor er det også centralt, at der udarbejdes udviklingsplaner 

for regionens akutsygehuse. 

 

Hospitaler 

Aarhus Universitetshospital (AUH) er og skal fortsat være et fyrtårn i international klasse. Derfor er det 

vigtigt, at AUH udvikles og understøttes, så det fortløbende er et af de få steder i Danmark, der kan 

varetage de mest specialiserede lægefaglige funktioner. Derfor vil vi arbejde for at sikre, at de 

specialiserede lægefaglige funktioner understøttes af uddannelser, fysiske rammer, teknologi og forskning. 

Samtidig skal vi styrke rekruttering af dygtige fagprofessionelle, da det understøtter den høje faglige 

kvalitet. En kvalitet, som både er til gavn for patienter i Vestdanmark og også i hele Danmark. 

 

For at styrke hospitalsbetjeningen af borgere i regionen er det væsentligt, at alle hospitaler udbygges i 

overensstemmelse med befolkningsudviklingen, samtidig med, at vi sikrer hurtig adgang til 

sygehusbetjening uanset hvor man bor. 

 

Det betyder konkret, at Venstre vil arbejde for: 

• at der afsættes ressourcer til at understøtte AUH, så det kan vedblive at være et internationalt 

fyrtårn 

• at der laves en konkret udviklingsplan for de fem akutsygehuse 

• at udbygge og bevare Regionshospital Silkeborg 

• at bevare neurocentret i Skive 

• at udbygge betjening med læge-helikopter, herunder at der etableres en helikopterlandingsplads 

på akuthospitalet i Viborg 

 

Frit valg og flere rettigheder 

Hospitalerne – og alle regionens sundhedstilbud - er til for den enkelte borger. Derfor skal den enkelte 

have ret til at vælge et andet tilbud, hvis man ikke ønsker regionens tilbud. Vores grundlæggende holdning 

er, at pengene skal følge patienten, så han/hun får valgmuligheder og ikke påtvinges et bestemt tilbud.  
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På flere områder ønsker vi at styrke patienternes muligheder og rettigheder, så det bliver klart, hvad man 

kan forvente, og hvad man har krav på. Særligt på fødselsområdet er der store udfordringer. Derfor har 

Venstre lavet et udspil om mere frit valg og flere rettigheder til fødende (se faktaboks på næste side).  

 

For at sikre en høj tilfredshed er det vigtigt, at det enkelte hospital lytter til sine patienter og inddrager 

dem i udviklingen af tilbuddene. Patientråd ved alle hospitaler/specialer skal være en selvfølge. 

 

Vi ser privathospitaler og private tilbud som et velkomment kapacitetssupplement, der sikrer borgeren 

tryghed i overholdelse af behandlingsgaranti og giver flere valgmuligheder for den enkelte. Derfor vil vi 

fokusere på øgede muligheder for at tilbyde patienterne valg mellem offentlig eller private behandling, 

hvor det er muligt. 

 

Det betyder konkret, at Venstre vil arbejde for: 

• at give fødende frit valg mellem offentlige og private tilbud 

• at det for den enkelte patient er tydeligt hvilke valg og muligheder, der er 

• at der sker en ligestilling af rettigheder for borgerne, når der tilbydes den samme behandling både 

på hospital og i speciallægepraksis 

• at der arbejdes på en behandlingsgaranti for borgere, der venter på tilbud hos speciallæger. 

• at der oprettes patientråd ved alle sygehuse/specialer 

• at der bliver flere muligheder for privat behandling på områder med lang ventetid 

 

 

 

Ledelse 

Et velfungerende sygehusvæsen handler også om arbejdsvilkårene for de ansatte. Som arbejdsgiver skal 

regionen særligt fokusere på om den ledelse, der er på de enkelte sygehuse, sikrer gode og anerkendende 

rammer for den enkelte ansatte. Det handler bl.a. om, at skal man kunne sikre en god ledelse, så skal der 

være en langt bedre balance mellem antallet af medarbejdere per leder, end der er i dag. Ellers kan 

lederen ikke være tæt på sine medarbejdere og sikre de gode og anerkendende rammer, som alle ansatte 

fortjener. Samtidig er det væsentligt, at der opbygges en stærk ledelseskultur, hvor de enkelte ledere er 

klædt på til at varetage ledelsesopgaven. 

 

UDSPIL OM MERE FRIT VALG OG FLERE RETTIGHEDER TIL FØDENDE 

Venstre foreslår: 

• Ret til at have den samme jordemoder gennem hele forløbet for at skabe bedre sammenhæng. 

• Frit valg til fødende om at vælge mellem offentlig og privat. 

• Ret til to dages ophold på hospital eller barselshotel efter fødslen. 

• En tryg start på forældrelivet med hjemmebesøg af kendt jordemoder og sundhedsplejerske. 

• Fødsels- og forældreforberedelse i mindre hold. 

• Tilbud om screening af efterfødselsreaktion til begge forældre og direkte henvisning. 

• Opmærksomhed om organiseringen af fødeområdet. 

Udspillet kan læses i sin fulde længde her: https://www.venstre.dk/politik/mere-frit-valg-og-flere-rettigheder-til-fodende 
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Manglen på uddannet personale er en udfordring, der kræver, at man bruger de enkelte faggrupper mest 

optimalt. For eksempel for at frigøre sygeplejersker til deres kerneopgaver ved at bruge en anden 

faggruppe til at løse mere sekundære opgaver.   

 

I forhold til fastholdelse af nyuddannede sygeplejersker er det helt væsentligt, at de får den 

ledelsesmæssige støtte og den vejledning, som de behøver for at kunne føle sig fagligt trygge og have en 

god trivsel på afdelingen. Det gør sig også gældende for andre faggrupper – og det er en væsentlig 

ledelsesopgave at understøtte medarbejdernes faglige og personlige trivsel på arbejdspladsen. 

 

Det betyder konkret, at Venstre vil arbejde for: 

• at sikre en bedre ledelsesstruktur og -kultur inden for sygehusvæsnet 

• at se på om faggrænser kan ændres, så de enkelte faggrupper bruges optimalt 

• at styrke vejledningen for nyuddannede sygeplejersker  
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Psykiatrisk behandling 

Spor 3: Psykiatri til tiden  
Psykiske sygdomme og psykisk mistrivsel koster dyrt, både menneskeligt og økonomisk. En af regionens 

vigtigste opgaver er at sikre psykiatrisk hjælp til tiden. Det vil sige, at det er, når den enkelte patient har 

brug for hjælp – og ikke når der er et ledigt tilbud.  

 

Udfordringerne på det psykiatriske område er desværre massive. Manglende tilbud og dårlig sammenhæng 

mellem den regionale og kommunale indsats stiller ikke bare patienterne i en dårlig situation, men også 

det omgivende samfund mærker problemerne. Psykisk syge borgere fylder meget for politiet, som ofte 

kaldes ud, når problemerne opstår. Det belaster politiet og giver mindre kapacitet til indsats på andre 

områder. I kommunerne fylder borgere med psykiske udfordringer betragteligt i både gruppen af 

førtidspensionister og andre grupper af overførselsindkomstmodtagere. 

 

Psykiske lidelser kræver særlig viden og håndtering. Derfor er det vigtigt at få styrket forskningsmiljøet på 

psykiatriområdet, så vi bliver bedre til at give den rigtige hjælp til ofte komplekse problemstillinger. 

 

Fysiske og psykiske sygdomme skal ligestilles. Det betyder, at den psykiatriske indsats skal opprioriteres og 

omprioriteres, så hjælpen er der, når borgeren har brug for den – og vi skal tage de pårørende med ind i 

hjælpen. De pårørende skal støttes - og ikke knækkes ved at løbe panden mod en mur. Alle borgere med 

behov for psykiatrisk hjælp er vigtige, men særligt den stigende mistrivsel blandt de unge er dybt 

bekymrende. Vi skal gribe ind tidligt, så problemerne ikke vokser den enkelte over hovedet. 

 

Kapacitet 

Det er helt væsentligt, at der er pladser nok på de psykiatriske afdelinger, så borgere ikke udskrives for 

hurtigt, afvises eller henvises til tilbud langt fra deres bopæl. Ligeledes skal mulighederne for at komme på 

et psykiatrisk bosted forbedres, og kvaliteten på bostederne skal øges, så borgerne modtager reel hjælp og 

støtte til at kunne fungere bedst muligt. 

 

Kapacitet handler også om, at der er tilstrækkeligt med psykiatere til at varetage antal patienter og 

opgaver. Der mangler desværre psykiatere i Danmark, hvorfor det er vigtigt at få flere læger og 

medicinstuderende til at arbejde med psykiatri. 

 

Det betyder konkret, at Venstre vil arbejde for: 

• at der kommer flere senge i psykiatrien og flere pladser på bosteder 

• at få flere og bedre uddannede medarbejdere på bostederne 

• at tilbyde fastansættelse til vikarer efter tre måneder 

• at medicinstuderende kan få studiejob i psykiatrien 

 

Den nære psykiatri 

Samarbejdet med kommunerne er centralt for at forhindre genindlæggelser, og for at sikre, at der en plan 

for patienten efter udskrivelse.   
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Behandling på de psykiatriske afdelinger skal følges op af lokale tilbud, så genindlæggelser kan forhindres, 

og den enkelte borger kan få støtte og hjælp til at fastholde en god udvikling. Det indebærer, at der skal 

sikres en langt bedre sektorovergang på det psykiatriske område, end der er i dag. 

 

Det betyder konkret, at Venstre vil arbejde for: 

• at udbygge flere tilbud i psykiatrien á la Psykiatriens Hus 

• at anerkende pårørende som en vigtig ressource i psykiatrien 

• at sikre den gode udskrivning på psykiatriområdet, så ingen udskrives, uden at der er en plan for 

den videre støtte 

• at overgangen mellem regionale og kommunale tilbud hænger sammen med fokus på 

rehabilitering 

 

Børn og unge 

Børn og unge med en psykiatrisk diagnose har senere i livet en høj risiko for at få både en svag tilknytning 

til arbejdsmarkedet og en ustabil familiesituation. Derfor er det afgørende, at vi retter et stigende fokus på 

børn og unge, så de får hjælp hurtigt.  

 

Det betyder konkret, at Venstre vil arbejde for: 

• at der bliver flere pladser i børne- og unge psykiatrien 

• at der sammen med kommunerne sættes fokus på mental sundhed 
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Uddannelse 

Spor 4: Uddannelse - fremtidens kapital 
Det er vigtigt, alle unge får en uddannelse. Det betyder, at der skal være uddannelsespladser nok, og at der 

uddannes til fremtidens arbejdsmarked, så der er jobmuligheder efter endt uddannelse.  

 

Virksomhederne i region Midtjylland kommer i de kommende år til at mangle arbejdskraft. Derfor er det 

nødvendigt at se på, hvad vi kan gøre for, at der uddannes, især faglærte, nok i fremtiden. Samtidig ved vi, 

at Region Midtjylland i de kommende år vil få udfordringer med at skaffe jordemødre, sygeplejersker, 

social- og sundhedsassistenter, læger og speciallæger nok. Det kræver, at regionen både sikrer 

uddannelsespladser bredt i regionen og gør det attraktivt at være ansat i regionen. 

 

Ungdomsuddannelser 

Alle unge i regionen skal have mulighed for at tage en ungdomsuddannelse i deres nærområde, ligesom de 

skal have mulighed for at vælge et andet uddannelsessted, hvis det passer bedre ind i deres 

fremtidsplaner. 

 

Det betyder konkret, at Venstre vil arbejde for: 

• at understøtte gymnasier og erhvervsskoler i yderområderne, herunder sikre effektiv og fleksibel 

transport til uddannelsesstederne, fx med flexbus og flextaxa 

• at sikre frit valg af uddannelsessted 

 

Sundhedsområder 

Der mangler sundhedspersonale over en bred kam i hele Danmark og derfor også i Region Midt. 

Udfordringen skal løses i fællesskab mellem alle fem regioner og Folketinget, og det vil vi gå aktivt ind i. 

Samtidig kan vi også gøre en regional indsats. 

 

Det betyder konkret, at Venstre vil arbejde for: 

• at sikre ressourcer til særlige “rekrutteringstillæg” til læger i hoveduddannelsesforløb 

• at styrke samarbejdet med VIA med særligt fokus på uddannelsen af sygeplejersker 

• at det gøres attraktivt at uddanne sig inden for sundhedsfagene ved at være en arbejdsplads med 

gode arbejdsvilkår, herunder god ledelse 
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Infrastruktur 

Spor 5: En region der trafikalt hænger sammen 
For at gøre hele regionen attraktiv at bo, leve og arbejde i, er det af afgørende betydning, at 

infrastrukturen understøtter det. Der skal være gode forhold for dem, der er afhængige af kollektiv trafik, 

og for dem, der har brug for at køre i bil. 

 

Infrastrukturen i Region Midtjylland er presset på visse vejstrækninger, og vi ved, at dårlig 

fremkommelighed er en vækstdræber. Venstre deltager i forliget fra juni 2021 om infrastrukturprojekter, 

hvor E45 og den Midtjyske Motorvej udvides. Vi ser dog stadig behov for at udvide vejen for den øst-vest 

gående trafik. 

 

Samtidig er det vigtigt, at den kollektive trafik styrkes mest muligt, så det bliver nemt at komme på tværs af 

kommunegrænser og på tværs af regionen. Det er hindrende for brugen af kollektiv trafik, at priser er 

forskellige på tværs af kommuner, og at linjer ikke hænger sammen. Den kollektive trafik skal ske på en 

bæredygtig måde, så vi medvirker til at opnå klimamålene. 

 

Det betyder konkret, at Venstre vil arbejde for: 

• at styrke samarbejdet med kommunerne om den kollektive transport 

• at ensrette priserne på flextrafik 

• at alle busser i regionen gøres bæredygtige, fx ved at blive el- eller brintdrevne, i løbet af 4-8 år 

• at regionalbanernes tog bliver fossilfri/batteridrevne 

 

 

Miljø og klima 

Spor 6: En grøn region 
En klimaindsats er af højeste betydning. Venstre står i Folketinget sammen med et bredt flertal bag 

ambitiøse klimamål: Vi skal i 2030 have nedbragt vores udslip af klimagasser med 70 pct., og i 2050 skal vi 

være klimaneutrale. Det er mål, som kræver handling. Og hvis vi effektivt skal nå målsætningerne, skal 

markedet drive udviklingen. 

 

I Midtjylland skal regionen gå forrest for at bidrage til at løse klimaudfordringerne og samtidig skabe nye 

muligheder for vores erhvervsliv. Ser vi vores virksomheder som en del af løsningen, kan vi skabe nye 

grønne erhvervssucceser, der kan eksporteres. Vi skal bruge vores danske, grønne førerposition aktivt. Og 

den bedste måde at sikre, at danske virksomheder fortsætter med at have et forspring i konkurrencen, er 

at sørge for, at vi hvert eneste år frem mod 2030 tager solide skridt hen imod målet om 70 pct. reduktion. 

 

Vi skal vise verden, at vi som land kan koble vækst med ambitiøse klimamål, hvor danskerne har frihed, 

velstand og muligheder for at leve et godt og moderne liv. 

 

Det betyder konkret, at Venstre vil arbejde for: 

• at få energirenoveret regionens eksisterende bygninger 

• at sikre, at private kan opstille el-ladestationer både til cykel og bil på regionens bygninger 
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• at sikre ens sortering af affald på sygehuse for at udbyde genanvendelse til private 

• at udskifte regionens vognpark til el/brint biler 

• at statens arealer skal indgå til råstofindvindinger, samtidig med at naboer til 

råstofindvindingsområder sikres erstatning via ekspropriation eller værditab 

• at der forskes i udvikling af klimaværktøjer via Klimatorium i Lemvig 

 

 

Offentligt-privat samarbejde 

Spor 7: Offentligt-privat samarbejde - udvikling i fællesskab 
Vi er ikke bange for konkurrence, og derfor ønsker vi at fremme konkurrenceudsættelse og offentlig-privat 

samarbejde mest muligt, så vi sikrer, at skatteydernes penge bruges bedst muligt. Det handler ikke bare om 

at privatisere velfærden gennem en privatisering af den offentlige sektor, men om at sikre borgerne reel 

indflydelse og den bedste service.  

 

Offentlig-privat samarbejde handler også om i fællesskab at udvikle på den store viden, der findes i det 

offentlige, med efterfølgende muligheder for vækst i vores virksomheder. Et samarbejde mellem regionen 

og en privat leverandør muliggør overførsel af viden fra den offentlige sektor til private virksomheder, som 

dermed har grundlag for at udvikle nye løsninger med afsætningsmuligheder både hjemme og på 

eksportmarkederne.  

 

Life science 

Life science industrien omfatter overvejende virksomheder 

inden for det farmaceutiske, bioteknologiske og medicinske 

område – og er en dansk styrkeposition, der leverer et stort og 

vigtigt bidrag til samfundsøkonomien. Det offentligt-private 

samarbejde mellem life science-industrien og hele 

sundhedsvæsnet bidrager til stadighed med nye og bedre 

behandlinger til patienterne. Det skaber flere sunde leveår for 

borgerne. Vækst i life science-branchen og velfærd går med 

andre ord hånd i hånd. For at fastholde styrkepositionen er det 

vigtigt, at der er et stort fokus herpå. Det har Venstre 

udarbejdet et udspil til (se faktaboks).  

 

Region Midtjylland skal spille en afgørende og aktiv rolle i 

udvikling af nye behandlinger til gavn for både patienter og 

virksomheder.  

 

Det betyder konkret, at Venstre vil arbejde for: 

• at regionen bliver first-mover på life science 

• at privat forskning kan ske på sygehusene i samarbejde mellem offentlige og private aktører 

 

 

 

 

FEM FORSLAG TIL STYRKET LIFE SCIENCE 

Venstre foreslår: 

1. Life science panel for offentligt-privat 

samarbejde 

2. Effektiv og etisk brug af dansk sundhedsdata 

3. Danmark skal være et globalt udstillingsvindue 

på life science 

4. Styrkelse af den kliniske forskning i Danmark 

5. Verdens bedste sundhedsvæsen med fokus på 

langsigtede effekter 

Udspillet kan læses i sin fulde længde her: 

https://www.venstre.dk/politik/en-sund-investering-

venstres-life-science-strategi 
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Kultur 

Spor 8: Sport og kultur der binder regionen sammen 
Nedlukningerne i forbindelse med Covid-19 har synliggjort betydningen af sport og kultur. Kulturelle og 

sportslige aktiviteter er et vigtigt bindemiddel mellem mennesker og skaber fællesskaber på tværs af 

befolkningsgrupper, generationer og forskellige egne i regionen.  

 

Regionens midler til kultur er begrænsede, men det betyder ikke, at regionen ikke har en rolle at spille. 

Regionen har en særlig rolle at spille ved fx at støtte etablering af netværk mellem kommuner og 

kulturinstitutioner, så de i fællesskab kan løfte store events, der dækker regionen bredt.  

 

Kultur kan også have en særlig betydning for mennesker, der har mentale problemer. Forsøg med ”Kultur 

på Recept”2 viser, at det kan hjælpe borgere med depression, stress og angst. Venstre vil støtte, at der 

arbejdes med, hvordan det regionale hospitals- og sundhedsvæsen kan tænke kultur ind i indsatserne.  

 

Det er godt, at der tænkes kunst ind i de regionale sygehusbyggerier, hvor der skal afsættes midler til 

kunstnerisk udsmykning. Den aktive brug af kunst i et samspil med patienter og personale ses på det nye 

Psykiatriske Hospital i Skejby3, og vi ser gerne, at det også aktivt tænkes ind i eksisterende bygninger. 

 

Det betyder konkret, at Venstre vil arbejde for: 

• at regionen fortsat arbejder aktivt for at styrke netværksdannelser på tværs af kommuner og 

kulturinstitutioner 

• at der arbejdes med ”kultur på recept” 

• at kunst og kultur aktivt tænkes ind i eksisterende bygninger 

 

 

 
2 https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Kultur-paa-recept_tvaergaaende-evaluering_foraar-
2020.ashx?la=da&hash=FD5D5A98DB08B53DF10691CDF23BF742C17E977A  
3 https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/auhpsykiatrien/kunstbilleder/  

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Kultur-paa-recept_tvaergaaende-evaluering_foraar-2020.ashx?la=da&hash=FD5D5A98DB08B53DF10691CDF23BF742C17E977A
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Kultur-paa-recept_tvaergaaende-evaluering_foraar-2020.ashx?la=da&hash=FD5D5A98DB08B53DF10691CDF23BF742C17E977A
https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/auhpsykiatrien/kunstbilleder/

