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– også en konservativ kandidat til Struer Kommune

Nærhed, værdighed og mulighed
i de lokale samfund
Danmark er et lille land, der er ikke mange kilometer fra Grenå i øst til
Ringkøbing i vest. Alligevel er der stor forskel på, hvordan vi lever og bor.
I den vestlige del af regionen er traditioner, nærhed og familiesammen
hænge en naturlig del af dagligdagen, derfor vil vi også gerne have, det
udspiller sig på alle områder gennem nærhed, værdighed og muligheder.
Nærhed
Vi vil gerne have lægen tæt på, den samme læge til hele familien og at flest
mulige behandlinger kan gå igennem hende, som vi er vant til at konsultere,
når vi er syge.
Jeg vil arbejde for at gøre det attraktivt for læger og deres familier at flytte til
Vestjylland. Vi har de rigtige rammer med et godt og trygt familieliv, masser af
natur og gode forenings- og kulturaktiviteter.
Her er patienter mere end et arbejde, det er mennesker man gør en forskel
for. Vi er allerede i gang i Struer Kommune med at invitere lægestuderende
på en charmetur, og der skal nok flere lignende tiltag til i fremtiden.
Værdighed
Vi skal fortælle de gode historier, der skal være en del af sundhedsvæsnet i
den vestlige del af regionen. Jeg vil arbejde for værdighed overfor den enkelte
borger, så tilbuddene om specialistbehandling ikke er dårligere i den ene
regionsdel i forhold til andre dele.
Det kan sikres ved at have fokus på akuthjælp og mobilitet mellem landsdele,
så patienter hurtigt kan komme derhen hvor specialisterne er.
Og så skal midlerne ikke bindes på stedet, men på patienten. Det vil sige, er
tilbuddet om en hospitalsplads i det offentlige ikke muligt, skal patienten til
enhver tid kunne tilbydes et privat alternativ.
Mulighed
I den vestlige del af Region Midtjylland har vi alt det, som rigtigt mange
danskere sætter høj pris på. Her er plads, vild natur og attraktive boliger.
Det skal vi have fokus på, så udviklingen i denne del af regionen i endnu
højere grad kan styrke det, som vi allerede har.
Det skal være nemt at komme hertil, der skal være gode muligheder for at
komme ud i og benytte naturen, og så skal kulturen blomstre sammen med
de mennesker, der bor her.
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