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Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i  
vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et sundhedsvæsen, der sætter 
 patienterne over systemet. Sundhedsvæsenet er til for patienterne, og  
det skal afspejle sig i indretningen af vores fælles sundhedsvæsen. 

Vi skal have sundhed i verdensklasse. Derfor skal vi gøre et godt sundheds
væsen endnu bedre. Vi skal sikre danskerne adgang til en ensartet høj 
kvalitet i behandlingen, uanset hvor i landet de bor. Alle patienter skal 
sikres hurtig udredning, behandling og genoptræning efter lægefaglig 
vurdering. Det skal hverken være uddannelse eller størrelsen af penge
pungen, der afgør patientens plads i køen til f.eks. sygehuset.
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STORE UDFORDRINGER 
I SUNDHEDSVÆSENET

Regionerne har på flere strækninger gjort det godt, men vores sundheds
væsen er endnu ikke godt nok, og der er plads til betydelige forbedringer. 

Trods regeringens valgløfter om, at det skulle være slut med patienter  
på gangene, så er der i dag massiv overbelægning alt for mange steder  
på  landets sygehuse. Ventetiden er steget i dele af landet og på mange 
behandlinger. Der er fortsat for lange ventetider på kræftområdet.  
Og  patientens postnummer betyder fortsat meget for kvaliteten af 
 behandlingen.  

   Ventetiden er steget for en fjerdedel af operationerne1

   For stor geografisk ulighed i kvalitet og ventetider2

   Op mod hver fjerde kræftpatient får ikke behandling til tiden3

   Patienter mangler én patientansvarlig læge
   Der ligger stadig for mange patienter på gangene4 

   Og 4 ud af 10 patienterne får ikke en diagnose til tiden5  

http://edit.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Sundhedsvaesenet%20i%20tal/Sundhedsveasenet%20generelt/Operationer/Ventetid%20til%20operation.aspx
http://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/5/4805/1432819153/forloebstider-1-kvartal-2015.pdf
http://esundhed.dk/sundhedsaktivitet/kr%C3%A6ftomr%C3%A5det/%C3%A5rsrapporter/Documents/2014%20%C3%85rsopg%C3%B8relse%20Monitorering%20af%20kr%C3%A6ftomr%C3%A5det%2020150505.pdf
http://www.esundhed.dk/sundhedsaktivitet/URS/Documents/URS_4_Kvt_14.pdf


EN NY REGERINGS KRAV
TIL REGIONERNE
Vi skal ikke have et sundhedsvæsen, hvor størrelsen af pengepungen, 
postnummeret eller beskæftigelsen er afgørende for den behandling, man får 
som patient. Vi skal have et sundhedsvæsen, som sikrer hurtig diagnose og 
behandling til alle.

Regionerne har på flere strækninger gjort det godt. Og mange dygtige 
medarbejdere knokler hver eneste dag for at gøre vores sundhedsvæsen så 
godt som overhovedet muligt. Men for Venstre er patienterne vigtigere end 
systemerne. Og vores sundhedsvæsen skal være bedre. I hele landet. For alle 
patienter. 

Hvis vores sundhedsvæsen fungerede lige godt over hele landet – hvis alle 
lærte af de bedste – så ville vores sundhedsvæsen ubetinget være i 
verdensklasse. Men sådan er det desværre ikke. Der er for store og ofte 
uforklarlige regionale forskelle, både når det kommer til kræftbehandling, 
udredning og ventetid til operation. 



En ny regering skal sikre, at vores sundhedsvæsen er godt over hele landet. 

Derfor får regionerne nu én chance mere for at bevise, at de er stand til at 
løfte kvaliteten i vores sundhedsvæsen til et nyt niveau. Hvis regionerne 
skal fortsætte som organisatorisk ramme for vores sundhedsvæsen, så skal 
de i løbet af denne valgperiode sikre et sundhedsvæsen, som er langt mere 
fokuseret på patienterne. 

Det betyder også, at de igangværende sundhedsbyggerier, som VKregeringen 
tog initiativ til, færdiggøres som planlagt. Hvis regionerne efter denne 
valgperiode ikke er i stand til at løfte kvaliteten af dansk sundhedsbehand
ling til et nyt niveau i verdensklasse, så må andre påtage sig den opgave.

1. Ventetiden til diagnose og behandling skal nedbringes 
I gennemsnit er ventetiden i dag næsten 50 dage på operation, og 4 ud af 10 
patienter bliver ikke udredt inden for de lovede 30 dage. Ventetiden skal 
være kortere, så man hurtigt kan blive udredt og behandlet.

2. Mere lighed i sundhed
Danmark er ikke større, end at der burde være en ensartet høj kvalitet på 
tværs af landet. Der er alt for store regionale forskelle på ventetiderne til 
behandling. Overlevelsesmulighederne varierer afhængigt af, hvor i landet 
man bor. Det er selvsagt ikke godt nok. Den geografiske ulighed i sundhed 
skal reduceres bl.a. med bedre brug af telemedicin og et styrket nært 
sundhedsvæsen.

3. Kræftpatienterne skal behandles til tiden
Op mod hver fjerde kræftpatient bliver ikke behandlet til tiden inden for 
den fastsatte forløbstid i kræftpakkerne. Det er både uværdigt og 
utilfredsstillende. Kræftpatienter skal behandles akut og til tiden.

4. Overbelægningen skal reduceres markant
Det er uværdigt, at patienter bliver henvist til en seng på gangen. Det kan 
og skal vi gøre bedre. Trods regeringens valgløfter, så er det desværre alt 
for ofte sådan, at patienter – ikke mindst ældre medicinske patienter – ligger 
på gangene. Overbelægningen skal reduceres markant. 

6 Statens Serum Institut: Operationer (regionstal) 20072014



5. Der skal indføres patientansvarlige læger 
Patienter og pårørende må ikke blive kastebolde i sundhedsvæsenet.  
For mange patienter er det ofte uklart, hvilken læge der har ansvaret.  
Det skaber utryghed og øger risikoen for fejl. Patientansvarlige læger  
skal indføres for kræftpatienter og derefter udbredes til andre dele af 
sundhedsvæsenet. 

6. Større fokus på demens og kroniske sygdomme
Vi skal skabe højere kvalitet i indsatsen for de kroniske patienter ved at 
tilbyde en mere målrettet, systematisk og sammenhængende indsats. 
Samtidig skal vi opspore og diagnosticere demenssygdomme hurtigere. 

7. Hurtig og effektiv genoptræning
Det nytter ikke, at et succesfuldt behandlingsforløb afløses af mangelfuld 
eller langsom genoptræning. Derfor skal man hurtigere og mere effektivt 
kunne få genoptræning, så færdigbehandlede patienter kan vende tilbage  
til en normal hverdag. 

STORE REGIONALE FORSKELLE

    Patienterne venter i gennemsnit 28 dage på en kunstig hofte i  
Region Syddanmark, men skal vente 82 dage i Region Nordjylland.6 

    Den gennemsnitlige ventetid på en brokoperation er 80 dage i  
Region Hovedstaden, mens patienterne i Region Sjælland kun skal  
vente 47 dage i gennemsnit.6

    Den gennemsnitlige ventetid på en operation for åreknuder er 109 dage  
i Region Hovedstaden, mens den kun er 18 dage i Region Sjælland.6

    Patienter i Region Hovedstaden venter i gennemsnit 60 dage på en 
galdestensoperation, mens ventetiden kun er 34 dage i gennemsnit i 
Region Sjælland.6



VI SKAL PRIORITERE
VELFÆRDEN
Når vi ønsker et sundhedsvæsen og en ældrepleje i verdensklasse, så 
kræver det mod til at prioritere. 

Vi deler regeringens analyse af, at der er behov for at afsætte 15 mia. kr. 
ekstra til sundhed og ældre i de kommende år. Men derudover ønsker vi at 
prioritere 1 ekstra milliard kroner i 201617 til at sikre, at der straks kan 
blive taget livtag med en af sundhedsvæsenets akutte udfordringer, nemlig 
den utilfredsstillende indsats over for ældre medicinske patienter. En 
handlingsplan for de medicinske patienter skal sætte ind over for bl.a. 
overbelægning og unødvendige indlæggelser som slider på patienter og 
trækker ressourcer ud af sundhedsvæsenet. Den ekstra mia. kr. fordeles 
med ½ mia. kr. i 2016 og 2017, hvorved en ny regering i alt vil kunne 
prioritere 16 mia. kr. frem mod 2020.

For en ny regering vil den eneste løsning på en samfundsudfordring ikke 
være at bruge flere penge ved at gøre én af verdens største offentlige 
sektorer endnu større. Det er ikke holdbart i længden. Derfor må vi 
prioritere velfærden. Og med dette udspil viser vi, hvordan vi vil prioritere 
ældre og sundheden.

En ny regering vil i alt spare 20 mia. kr. på udviklingsbistand og den 
forfejlede udlændingepolitik. Og bruge pengene i Danmark. For fremtiden 
må vi prioritere velfærden.



20 mia. kr.

16 mia. kr.

Finansiering Venstres politik

Besparelser på
udlændingeområdet

(5 mia. kr.)

Udviklingsbistand
(15 mia. kr.)

Sundhed og ældre
(16 mia. kr.)

16 mia. kr. til sundhed og ældre frem mod 2020
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