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Det handler om dig
Det danske sundhedsvæsen bliver voldsomt udfordret i de kommende år. Det skyldes bl.a., at
antallet af borgere på 80 år og derover stiger med ca. 160.000 i de kommende 10 år. Det vil
trække store veksler på vort sundhedsvæsen, og selvom sundheden i den danske befolkning
generelt er stigende, hvilket er positivt, er alderssegmentet +80 mere behandlingskrævende end
befolkningen som helhed.
Det kræver, at regioner, kommuner og private aktører spiller sammen om at løse de mange
opgaver i sundhedsvæsenet. I Det Konservative Folkeparti har vi ingen ideologiske indvendinger
imod at inddrage private klinikker og hospitaler. Vi lægger derfor vægt på, at det regionale
sundhedsvæsen arbejder tæt sammen med private hospitaler, klinikker og aktører til gavn for en
hurtig og effektiv behandling af alle regionens borgere.
Du skal have en familielæge tæt på dig. Vi vil øge antallet af praktiserende læger i Region Sjælland.
Familielægen kender sine patienter og sygedomshistorik, og er derfor en vigtig nøgleperson i
sundhedsvæsenet.
Du skal have flere og mere frie valgmuligheder. Derved udnytter vi bedst muligt det samlede
potentiale i sundhedsvæsenet til gavn for borgere og patienter.
Du skal sikres nærhed og sammenhæng gennem et bedre samarbejde mellem din egen læge,
sygehus og kommune. Vi vil sikre kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet, så du som
patient ikke falder mellem to stole til skade for det samlede forløb.
Regionsvalget handler om dig. Om din tryghed som patient eller pårørende. Om at sikre et nært
og sammenhængende sundhedsvæsen. Og om dine uddannelses‐ og jobmuligheder som borger i
Region Sjælland.
Bedre infrastruktur skaber udvikling og vækst. Det vil stimulere væksten, tiltrække flere private
virksomheder samt skabe flere uddannelses‐ og jobmuligheder. Udvikling og vækst vil gavne
regionens 837.000 borgere.
Region Sjælland skal være grønnere. Vi har et ansvar for den verden, vi giver videre til vores børn
og børnebørn. Vi vil bevare vores smukke natur, og arbejde for bæredygtige løsninger, der
bidrager til den grønne omstilling i samfundet.
Vi ved, at der i den praktiske politik ikke er frit valg på alle hylder. Der må prioriteres og
indimellem træffes svære valg. Vi ved også, at bæredygtige løsninger kræver samarbejde og
kompromisser på tværs af partiskel. Vi er klar til at tage ansvar for regionens udvikling.

Vi er borgerlige stemmer, der arbejder
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Du skal have en familielæge tæt på dig
Konservative vil øge antallet af praktiserende læger i Region Sjælland. Vi har en utilfredsstillende
lægedækning, især i yderområderne. Alt for få praksis er åbne for nye patienter. Kommer man
som tilflytter, risikerer man at få anvist en læge mange kilometer væk.
Derfor kræver vi, at alle har adgang til en praktiserende læge tæt på, hvor de bor. Vi ønsker at
styrke det nære sundhedstilbud og give patienterne det frie valg. Praktiserende læger er alle
borgeres første kontakt med sundhedsvæsnet og medvirker til at skabe nærhed og tryghed.
Flere mister deres familielæge, og det er ikke acceptabelt. Den personlige relation til lægen, og det
kendskab lægen har til sine patienter, gør det hele meget nemmere. Det sikrer en bedre
behandling og gør, at vi undgår unødvendig indlæggelse.
Vi er imod brugerbetaling hos den praktiserende læge. Et gebyr på 50‐100 kr. vil reducere presset
på de praktiserende læger, men risikoen for, at syge patienter ikke får den rette behandling, er alt
for stor. Den praktiserende læge er ”gatekeeper” i sundhedssystemet.
Vi vil uddanne flere praktiserende læger. Region Sjælland går foran og har øget
uddannelseskapaciteten væsentligt. Læger, der har fået deres uddannelse i regionen, har større
sandsynlighed for også at finde deres fremtidige arbejde i regionen.
Vi støtter de privatpraktiserende læger, og det skal være lettere at investere i mere
sundhedspersonale. Den tid, hvor praktiserende læger sidder i enkeltmandspraksis, er forbi, men
det betyder ikke, at vi siger farvel til familielægen. I en større praksis er der flere muligheder for at
beskæftige bl.a. sygeplejersker.
Gennem forhandlinger med Praktiserende Lægers Organisation skal der skabes bedre muligheder
for udredningssamtaler, hvor der er afsat lidt længere tid til samtale med patienterne. Derudover
skal overenskomsten moderniseres, så den giver mulighed for at patienternes ønsker og behov
hænger sammen med det honorar, som de privatpraktiserende læger modtager.
Vi kræver en mere fri nedsættelse for læger i hele Region Sjælland. Det nuværende system med
tildeling af ydernumre bør derfor revideres. Det er selvfølgelig et krav, at der er en god
lægedækning i hele regionen, så alle har adgang til en familielæge tæt på. Samtidig skal flere
lægepraksis være åbne for nye patienter.
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Punkter Du skal have en familielæge tæt på dig








God lægedækning i hele regionen
Flere privatpraktiserende speciallæger (radiologer, øre/næse/hals‐ og hudlæger og
audiologer)
Ingen ventetid på almindelige konsultation
Flere behandlinger i lokalområderne
Konkrete bud på forebyggelsesinitiativer
Bedre samarbejde mellem praktiserende læger, akutklinikker og sygehuse
Bedre udnyttelse af nye teknologi hos den praktiserende læge
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Du skal have flere og mere frie valgmuligheder
Sygehusene er motoren i Region Sjællands sundhedsvæsen. Vi vil give patienterne en behandling
af høj kvalitet og sikre gode behandlingsresultater. Ingen skal være i tvivl om, at de får den bedste
behandling. Det kræver uddannelse af personale, gode rammer for behandling og de rigtige
muligheder i form af medicin, behandling og pleje.
Konservative ønsker at styrke specialerne og vil hjemtage yderligere højt specialiserede
behandlinger fra Region Hovedstaden. Vi vil satse på en fortsat udbygning af forskning og
udvikling. Vi vil sikre, at flere læger får deres kandidatuddannelse på Sjællands
Universitetshospital.
Årene 2020 og 2021 har været stærkt præget af corona smitten.
Det har betydet, at vores borgeres behandlingsgaranti har været sat ud af kraft.
Det gælder derfor om at sikre behandlingsgarantien, og med fuld inddragelse af det frie valg til
også at få sin behandling på private klinikker og hospitaler.
Vi vil sikre, at behandlingsgarantien overholdes, og vort mål er at garantien nedsættes til 20 dage
inden for valgperioden.
Det er vigtigt, at garantien også kommer til at omfatte speciallæge‐behandling hos vore mange
privatpraktiserende speciallæger. Dette skal ske ved en øgning af ydernumrene på specielt
øre/næse/hals områderne.
Også på røntgen området skal der oprettes et eller to ydernumre, så ventetider på rutineprægede
røntgenundersøgelser minimeres yderligere, for derigennem at give hurtigere behandling på de
offentlige røntgen klinikker.
Det bør sikres, at elektroniske patientjournaler kan udveksles mellem alle 5 regioner, således, at
patientsikkerheden højnes optimalt. Dette stiller store krav til IT‐systemerne, så disse tilrettes på
en sådan måde, at alle kan være trygge ved, at den elektroniske journal følger patienten, uanset
hvor man er blevet behandlet.
Der bør også arbejdes hen imod inddragelse af flere privathospitaler, således, at det frie valg
yderligere styrkes. Dette bør og kan ske ved mere åbne og specialiserede udbud. For alle områder
gælder, at høj kvalitet i behandlingen har en meget stor betydning.
Vi vil arbejde for en mere flad organisation med færre beslutningslag i regionen og på sygehusene.
Derigennem ønsker vi at fremme god ledelse og styring, klar ansvarsplacering, synlighed samt
mindre bureaukrati.
Det frie valg på hele sundheds området er en Konservativ mærkesag.
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Punkter Du skal have flere og mere frie valgmuligheder













Forbedring af behandlingsgarantien
Udvidet frit sygehusvalg
Frit valg til speciallægebehandling
Kvalitet på vore sygehuse er en selvfølge
Bedre økonomistyring
Focus på forenkling af ledelsesstruktur og arbejdsgange i regionen
Mere selvstyre til hospitaler og øvrige institutioner
Fælles elektronisk patientjournalsystem i hele landet
Bedre udnyttelse af ny teknologi hos den privatpraktiserende læge
Præmiering af forslag, der fremmer og gennemfører bedre kvalitet, forenkling og kortere ventetider
Genindføre fradrag for sundhedsforsikring
Ventetiden på at få et høreapparat skal reduceres til maks. 4 uger
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Du skal sikres nærhed og sammenhæng
Et sammenhængende behandlingsforløb omfatter forebyggelse, diagnose, behandling,
genoptræning og opfølgning. Det er en hovedudfordring i sundhedsvæsenet i dag, at der mangler
sammenhæng og samarbejde i behandlingen mellem din egen læge, sygehus og kommunen.
Patienterne falder for ofte mellem to stole i behandlingsforløbet til skade for det samlede forløb.
Alt for mange ukomplicerede behandlinger og kontroller foregår i dag på sygehusene. Det er
uhensigtsmæssigt og til ulempe for patienter og pårørende, der ofte må køre over længere
afstande. Ukomplicerede behandlinger bør ske i nærheden, og der skal være en ordentlig
sammenhæng i hele behandlingsforløbet.
Konservative vil understøtte med forskning i forbindelse med genoptræning og opfølgning.
Vi foreslår, med udgangspunkt i den tidligere regerings forslag til sundhedsreform, at der omkring
regionens fire akutsygehuse etableres sundhedsfællesskaber, der skal bygge bro mellem
sygehusene, kommunerne og de privatpraktiserende læger. Samarbejdet skal være forpligtende,
og der skal være en klar målsætning og ansvarsfordeling. De skal bestå af repræsentanter for
sygehuset, de deltagende kommuner (fx hjemmeplejen) og de praktiserende læger.
Sundhedsfællesskaberne skal være drivkraften i at sikre sammenhæng og nærhed. Heri kan indgå
etablering af sundhedshuse med privatpraktiserende læger og andre specialister,
forebyggelsesinitiativer, telemedicinske løsninger, samspil mellem sygehus og kommunal syge‐ og
hjemmepleje, håndtering af behandlingsredskaber og hjælpemidler og afklaring af, hvorvidt der
med fordel kan etableres fælles hjælpemiddelcentre.
Vi foreslår også, at psykiatriområdet indgår i sundhedsfællesskaberne. Hensigten er også her at
skabe en bedre sammenhæng i behandlingstilbud og forløb samt mere generelt en bedre kvalitet i
behandlingen af psykiatriske patienter.
Vi ønsker at udbygge og styrke E‐hospitalet som en selvstændig behandlingsenhed. Det skal være
med til at skabe nærhed og sammenhæng på tværs af sygehus, psykiatri, kommune og
praktiserende læge. E‐hospitalet har i dag et callcenter og kontakt med paramedicinere om
behandling i eget hjem. Undersøgelser viser, at patienter, der overvåges elektronisk, og som har
direkte kontakt til sygehuset, indlægges sjældnere. Så E‐hospitalet og behandling i eget hjem er et
konservativt indsatsområde.
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Punkter Du skal sikres nærhed og sammenhæng



















Bedre sammenhæng og samarbejde i behandlingen mellem læge, sygehus og kommune
Opfølgning og forskning på tværs af samarbejdet mellem læge, sygehus og kommune
Bedre samspil mellem sygehus og kommunal syge‐ og hjemmepleje
Ukomplicerede behandlinger skal ske i nærheden af patienten
Etablering af sundhedsfællesskaber
Lokale sundhedshuse med privatpraktiserende læger og andre specialister
Krav om behandlingsmuligheder og kvalitet i lokale sundhedshuse
Vi vil have mere fokus på kvaliteten i psykiatribehandlingen
Udbygning og styrkelse af E‐hospitalet
Flere telemedicinske løsninger
Pengene følger patienten
Lige adgang til sundhedsydelser, transport og behandling
Øget fokus på støtte til pårørende
Forskning i somatikken
Lad medarbejderne fra sygehusene afholde samtaler og undersøgelser i lokale akuthuse
Akutklinikken i Kalundborg udbygges og styrkes
Akutcentre udbygges med DEXA‐scannere til scanning af knogleskørhed og andet.
Arbejde med nye løsninger på værdibaseret sundhed og helseøkonomiske helhedsløsninger
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Region Sjælland skal være grønnere
Region Sjælland skal være grønnere. Vi har et ansvar for den verden, vi giver videre til vores børn
og børnebørn. Vi vil bevare vores smukke natur, og arbejde for bæredygtige løsninger, der
bidrager til den grønne omstilling.
Konservative støtter FN’s verdensmål om en kollektiv klimaindsats. Herunder støtter vi målet om
at reducere CO2‐udslippet med 70% frem til 2030. Region Sjælland skal som sundhedsleverandør
tænke klimahensyn ind i de løsninger, der vælges, både når det gælder anlæg og drift.
Regionen skal tænke i cirkulær økonomi. Regionen skal i videst muligt omfang genanvende
produkter og materialer. Det gælder eksempelvis plast, der kan omdannes til genanvendelige
kvalitetsprodukter.
Regionens sygehuse producerer masser af risikoaffald. Vi vil arbejde for at finde nye løsninger for
genanvendelse uden risiko for overførsel af smitte. Vi vil sikre, at kommende udbud vil honorere
produkter, der kan omdannes og genanvendes.
Regionens mange bygninger indeholder et potentiale for miljøforbedringer. Det skal udnyttes, bl.a.
med det mål at reducere det samlede CO2‐udslip.
Det kollektive transportsystem skal udvikles med klimamålet for øje. Forskning, ny teknologi og el‐
og brintenergi løsninger skal bidrage til et mere klimavenligt transportsystem end det, vi har i dag.
Vi skal bevare og udvikle vores smukke natur. Herunder vil vi arbejde for, at oprensning af
forurenet jord og grundvand prioriteres højere end hidtil. Vi ønsker ligeledes en bedre kontrol
med spildevand.
Vi vil arbejde for, at råstofudvindingen i regionen sker ud fra en helhedsvurdering, hvori indgår
klimahensyn. En bæredygtig råstofudvikling skal ske med vide hensyn til de borgere, der bor i
nærheden af udvindingen. Når råstofudvindingen er tilendebragt, skal området retableres,
eventuelt til rekreative formål.
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Punkter Region Sjælland skal være grønnere










Cirkulær økonomi
Genanvendelse af risikoaffald
Miljøsikring af regionens bygninger
Transportløsninger med el‐ eller brintenergi
Forskning i nye energiressourcer
Sikring af grundvand og rent drikkevand i hanerne
Bedre kontrol med spildevand
Oprensning af jord‐ og grundvandsforurening
Bæredygtig råstofudvinding
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Bedre infrastruktur skaber udvikling og vækst
Konservative mener, at bedre infrastruktur skaber udvikling og vækst. Bedre fremkommelighed i
hele regionen vil stimulere væksten, tiltrække flere private virksomheder samt skabe flere
uddannelses‐ og jobmuligheder. Udvikling og vækst vil gavne regionens 837.000 borgere.
Det er vigtigt, at regionens infrastruktur forbedres og udvikles. Det gælder både i forhold til
offentlig og privat transport, og ikke mindst den digitale infrastruktur.
Den digitale infrastruktur skal udbygges, for det er en væsentlig forudsætning for udvikling rundt
om i regionen. Det skaber det bedste grundlag for flere hjemmearbejdspladser, og sikrer pendlere
mulighed for at arbejde på distance. Om løsningen er fiber, kabel eller 5G er underordnet. Det
vigtigste er, at alle har adgang til et hurtigt og stabilt netværk og kan deltage i undervisning og
arbejde.
Femern‐forbindelsen, der forventes færdig inden 2030, vil give nye udviklingsmuligheder for
Region Sjælland. Det vil tage ca. 10 minutter at komme i bil fra Rødby til Tyskland. Det er derfor
vigtigt, at regionens kommuner har fokus på den nye forbindelse for at kunne udnytte de mange
muligheder, som denne giver.
Kalundborg bliver et nyt trafikknudepunkt for containertrafik. Derfor skal den projekterede
motorvej til Kalundborg (rute 23) færdiggøres snarest muligt.
Konservative prioriterer ligeledes motorvejen mellem Rønnede og Næstved (rute 54) højt, og som
3. prioritet har vi en motorvej på strækningen Kalundborg‐Slagelse‐Næstved (rute 22).
Vi bakker op om en fast Kattegatforbindelse, men vil arbejde for, at der sikres regionale
forbindelser, så togpendlerne i regionen bindes sammen med Aarhus/Aalborg. Vi bakker op om, at
de nyeste teknologier skal undersøges for at få flere passagerer mellem landsdelene.
Der er ikke kun behov for ny infrastruktur, men i høj grad også for vedligeholdelse af eksisterende
anlæg. Det gælder f.eks. Østbanen, hvor skinnerne skal udskiftes. Vi mener, at det er en statslig
opgave at sørge herfor, og vi vil presse på for at få lagt nye skinner til gavn for de mange pendlere
mellem Roskilde‐Køge og Køge‐Faxe og Rødvig. Konservative vil ikke acceptere en lukning eller
neddrosling af Østbanen eller andre lokalbaner.
Konservative har den holdning, at den offentlige transport skal levere service, ikke administration.
Vi ønsker en evaluering af administration og omkostningsstruktur i den offentlige transport.
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Punkter Bedre infrastruktur skaber udvikling og vækst












Rute 23: Kalundborg motorvejen
Rute 54: Rønnede‐Næstved
Rute 22: Kalundborg‐Slagelse‐Næstved
Rute 6: Roskilde‐Køge
Rute E55: Nykøbing F‐Eskilstrup
Femern: Øget kommunalt samarbejde på den grønne korridor Køge‐Rødby
Nye skinner på Østbanen
Styrke den offentlige transport og tog til tiden
Busdriften på alle ruter udliciteres til private
Udbygning af Køge motorvejskrydset og undgå gennemgående trafik gennem Lellinge
Regionen skal arbejde for et markant løft i de unges uddannelsesniveau
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