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Socialdemokratiet vil styrke og udvikle fællesskabet i Region Midtjylland.
Vi ønsker et samfund, hvor alle kan leve et sundt liv med mange raske leveår.
Vi skal have alle med, og det kræver, at vi tager udgangspunkt i den enkelte
borgers behov - både i sundhedsindsatsen, herunder psykiatrien, og i forhold
til uddannelse og beskæftigelse i Region Midtjylland.
Stem personligt ved regionsrådsvalget. En stemme på en socialdemokratisk kandidat kan sikre, at
Anders Kühnau bliver ny regionsrådsformand i Region Midtjylland.
Anders Kühnau, spidskandidat
for Socialdemokratiet
i Region Midtjylland
• 36 år
• Bor i Horsens
• Gift og far til tre drenge
• 12 års erfaring fra regionsrådet
i Region Midtjylland
• 1. næstformand i regionsrådet
• Formand for hospitalsudvalget
i Region Midtjylland
• Chefforhandler for Danske Regioner
på overenskomstområdet
@kuhnau

@mettevalbjoern

Læs mere på mettev.dk
Se vores valgprogram på soc-midtjylland.dk

Mette Valbjørn
Et sundt valg – nr. 8 på liste A
Region Midtjylland

Sundhed for alle
Lighed i sundhed

Vi skal fastholde og udbygge det stærke fællesskab, der er omkring vores sundhedsvæsen med fri og lige adgang. Der skal være lighed i sundhed, og derfor kan
det være nødvendigt med forskellige tilbud til borgerne, så de svageste patienter
får samme effekt af behandlingen. Alle skal have lige muligheder.

Specialiseret behandling af høj kvalitet

Hospitaler med specialiseret behandling af høj kvalitet er vigtige for at sikre, at
patienterne får den bedste behandling, og at de dygtigste medarbejdere vælger
at arbejde i Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital er og skal fortsat
være drivkraft for hele regionens sundhedsvæsen i et tæt samarbejde med
regionshospitalerne.

Borgeren i centrum i tværgående samarbejde

Samarbejde om sundhed mellem region, kommuner og praktiserende læger
med borgeren i centrum sker i det nære sundhedsværen, som vi skal udbygge og
forbedre i de kommende år. Det skaber værdi for patienten og er sund fornuft.

Sammenhængende forløb i psykiatrien

Et “Borgernes Psykiatrihus” i Aarhus, hvor region og kommune arbejder sammen
om borgerne under samme tag. Det vil bidrage til et tæt samarbejde på tværs
i socialpsykiatrien, forebygge indlæggelser og genindlæggelser og give mere
tryghed og bedre patientforløb.

Resultater for borgerne i Region Midtjylland
I regionsrådet har jeg blandt andet været med til at gennemføre:

• Forbedring af kræftbehandling med hurtig udredning og behandling
af høj kvalitet

• At Dansk Center for Partikelterapi placeres i Aarhus – centret skal behandle
kræftpatienter fra hele Danmark

• Fælles akutmodtagelser på hospitalerne i Region Midtjylland
• Kortere ventetid og høj specialisering i psykiatrien
• Etablering af sundhedshuse i samarbejde med kommunerne

Læs mere om mine mærkesager på mettev.dk
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Sundhed
for alle
Mette Valbjørn - Region Midtjylland

Lidt om mig
• Jeg har siddet i regionsrådet de seneste otte år. Min store erfaring og

viden om sundhedsområdet og de andre regionale opgaver vil jeg gerne
bruge i fire år mere til at skabe flere resultater for borgerne

• Mine hjertesager er særligt at skabe et tættere samarbejde i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og sikre den bedste behandling med patienten i centrum

• Til daglig arbejder jeg som it-konsulent i Aarhus Kommune. Jeg er 48 år,
er gift og har to voksne børn. Jeg bor i Beder, syd for Aarhus. I min fritid
cykler og løber jeg og ser min familie og venner

