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Afrapportering for det sidste års arbejde – 

2020 - i regionsrådet Region Syddanmark 

   

Rammerne om den politiske indsats. 

Det politiske arbejde i Regionen i 2020 har været et helt særligt år, præget af Covid-19.  Det har 

betydet ændringer for borgerne og nye samarbejdsformer for os politikere. Vi har deltaget i et hav 

af virtuelle møder. Det sparer transporttid og -udgifter men konsekvensen er også, at det er blevet 

vanskeligere at opnå den gode relationer til sine politiske kolleger. Det har også betydet, at 

planlagte studieture og deltagelse i Folkemødet blev aflyst. Vi håber på nye tider i løbet af 

foråret/tidlige sommer.  

Der har været et stort pres på vores sundhedsindsats og vi skylder vores sundhedspersonale en 

kæmpe stor tak for indsatsen. Konsekvensen for borgerne har bl.a. været aflysninger/udsættelse 

af en del planlagte operationer, ambulatorieydelser og dagkirurgi. I Region Syddanmark har vi 

garantiklinikken i Grindsted, som har påtaget sig ekstra opgaver i denne tid, men der er også 

indgået aftale med private hospitaler. Det er ikke SF’s kop the. Vi forsøgte at få lagt et loft over 

anvendelsen, men det var vi alene om, og kom derfor ikke igennem med det. Det har dog 

efterfølgende vist sig, at det kun er mellem 17-21% af borgerne, der i perioden har fået tilbudt 

behandling på privathospital, som har takket ja. Det er vi selvfølgelig ganske godt tilfredse med. Vi 

tager det som udtryk for, at borgerne har det ligesom os i SF, at det bedste tilbud er i offentligt 

regi. 

Perioden har også medført, at antallet af telemedicinske behandlinger er vokset. Der er indgået en 

aftale om et overordnet mål om at 30% af alle ambulante behandlinger kan være telemedicinske 

ydelser, både somatiske og psykiatriske. Og det ser ud til at fungere godt. 

Ændringen i gruppen. Ida Damborg havde fravær på gr.a. sygdom i maj og juni, hvor Marianne 

Thomsen indtrådte.  Vicky Lorentzen ønskede helt at udtræde pr. 1.9.2020, hvorefter Marianne 

blev indsuppleret som medlem af Regionsrådet. Desværre blev Marianne i november alvorlig syg 

og i stedet er Tine Hundahl Jensen, som er vores 2. suppleant, indtrådt som vikar. Tak til Marianne 

og Tine for beredvilligt og hurtigt at træde til.   

Endelig er det pr. 1. januar 2021 aftalt, at Villy Søvndal udtræder af Forretningsudvalget og 

ophører som gruppeformand. Annette Blynel har overtaget begge poster.  
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Budgetaftalen for 2021 var med SF som aftalepartner. Det var en budgetaftale der var præget af 

en ny regering og støttepartiernes større fokus på velfærdsydelser. Regionerne modtog ekstra 

finansiering til øget demografi, øgede medicinudgifter, ansættelse af 214 flere sygeplejersker over 

2 år, og endelig midler til styrkelse af psykiatrien (se nedenfor). 

De øgede udgifter til den demografiske udvikling tog en stor del af den økonomiske pulje til 

forhandling, nemlig 323 mio. kr., hvoraf stigende udgifter til medicin alene var 250 mio. kr. Der var 

således kun en mindre rest på 23 mio. kr. til forhandling, plus fordeling af de 107 flere 

sygeplejerske stillinger årligt. Kun EL stod uden for budgetaftalen.  

Vi fremsendte igen en række gode forslag til budgetforhandlingerne, og fik en del med i aftalen.   

Hvad er vedtaget med SF som initiativtager 

Bevarelse af fødeafdelingen i Svendborg. Et næsten samlet regionsråd (undtaget LA) har indgået 

en aftale om permanentgørelse af fødeafdelingen i Svendborg, på aktuelt ressource niveau. SF 

havde et ønske om samtidig tildeling af flere ressourcer, men det kom vi ikke igennem med. 

Regionsrådet har netop vedtaget at igangsætte en proces med udarbejdelse af ny Fødeplan. Her 

vil SF’s centrale og regionale krav om bedring af forholdene på landets fødeafdelinger, blive 

fremført.  

Aftalen om socialsygeplejersker er permanentgjort. 5 stillinger placeret på alle akutfunktioner og 

2 i psykiatrien, placeret i Vejle og Esbjerg. Hertil 1 stilling til samarbejde med Røde Kors 

omsorgscenter i Kolding 

Oprettelse af Rådet for Socialt Udsatte i regionsregi. Annette Blynel fik en plads i Rådet.  

Oprettelse af lægepraksis i Distrikt Øst, Odense – Vollsmose Sundhedshus – åbnede 1.9.2020. 

Høreapparater – ekstra indsats til nedbringelse af den venteliste, der er opstod i forbindelse med 

nedlukningen på gr.a. COVID 19.   

Klar tale – afsat midler til kompetenceudvikling af sundhedspersonale med patientkontakt. 

Erfaringer fra et projekt i Kolding udvides. (Udsat på grund af corona). 

Generationsforureninger – med god bistand fra SF på Christiansborg er der nu afsat en økonomisk 

ramme til dette område. Staten har afsat 30 mio. kr. i 2020 og 2021 til Grindsted By og Kærgård 

Klitplantage. Regionen havde i forvejen afsat 10 mio. kr. årligt.  

Vedr. Himmark Strand er der i samarbejde med Sønderborg kommune og Danfoss indledt et 

samarbejde og der er nedsat en politisk følgegruppe. (Uden SF)  

Der er i budget 2021 afsat 800.000 kr. til ansættelse af kompetencer til klima/miljø området i 

Regionshuset.  

Budgetaftalen indeholder bl.a.: 

 Oprettelse af 4 klinikker for senfølger efter kræft samt 1 kompetencecenter. 

 Styrke regionens palliative tilbud – ”den sidste tid” 
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 Personlig medicin – bl.a. med skræddersyet behandling til kræftpatienter 

 Specialiserede tværfaglige udrednings- og behandlingssteder for demens. Afsat 13 mio. kr. 

i perioden 2020-2023, heraf til flere uddannelsesstillinger. 

 En indsats for at få flere ansatte på fuld tid. 

 Ekstra midler til god introduktion af nyansatte i vagtbærende funktioner (akutmodtagelser, 

psykiatrien, jordemoder, bioanalytikere, KBU læger) tilbydes i de første 2 måneder 

introduktion uden vagtbærende ansvar 

 Forbedring af arbejdsmiljø. Der er afsat 5 mio. kr. til ekstra indsats og forebyggelse af vold 

og trusler.  

 Flere ansættelser på særlige vilkår (praktikanter, fleksjobber, fastholdelse af seniorer m.v.) 

Der er afsat 6.0 mio. kr. over 3 år.  

 Mental trivsel hos børn og unge – afsat 1 mio. kr. til at se nærmere på hvad gør vi og skal 

der gøres andet?   

 Vurdere kapaciteten i Gerontopsykiatrien – der har i perioder været overbelægning. 

Hvor har vi stået sammen med andre 

Vedtaget Psykiatriplanen - Den centrale aftale om ekstra midler til Psykiatrien gav os 130 mio. 

kr. årligt (heraf anlæg 30 mio. kr.) De 19 mio. kr. var bundet til retspsykiatrien. Hertil kommer 

regionens eget bidrag med 32 mio. kr. årligt. Psykiatriplanen indeholder 39 udviklingspunkter, 

som er i god fremdrift. Det drejer sig bl.a. om:  

 Flyttet de særlige pladser fra Vejle til Odense – nu er der særlige pladser i hhv. Esbjerg og 

Odense. Flytningen betød, at en almen afdeling i Esbjerg er omdannet til særlige pladser. 

Flytningen fra Vejle betød så til gengæld af afdelingen blev omdannet til almen sengeafsnit.  

 Center for pårørende inddragelse – også børn- og ansættelse af 100 peers med psykiatrisk 

erfaring 

 Mobile skadestuer og akut udrykningstjeneste i samarbejde med politiet. I forbindelse med 

den mobile skadestue er der ligeledes etableret en telefonlinie til børn og unge kendt i 

psykiatrien 

 Mere aktivitet i psykiatrien – specielt på afdelinger med lange indlæggelsestider 

(fortløbende et vigtigt SF fokus) 

 Pilotprojekt – afdeling for borgere med misbrug og svær psykisk sygdom - Vejle 

 Styrket retspsykiatrien– etableret flere senge i Esbjerg – omdannet fra almen senge. 

 Flere almene senge omdannet til intensive senge (oprettet 12 i 2019, nu udvidet til 30, 

fordelt på alle kliniske afd. incl. børn psyk.) med øget normering og oprettelse af 

patientstyrede pladser. 

 Fælles somatisk/psykiatrisk døgnafsnit til patienter med spiseforstyrrelser – nyt OUH 

 Rehabiliteringsafsnit – nyt OUH 

 Afsat afbødningspulje til afdelinger der er svært belastede 

Andre områder 
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Etablering af ”Sex & Sundhed” rådgivningsklinik for unge i Odense by og Vollsmose. 

Indgået aftale med psykiaterne om hurtig psykiatrisk vurdering – for borgere med nyopstået eller 

forværret psykisk lidelse (stress, angst og depression), hvor egen læge kan henvise til hurtig 

samtale. 

DK 2020 – klimaplan for hele Danmark. Er et regionalt fyrtårn der vil understøtte realiseringen af 

regionens klimastrategi. Der er afsat 6.5 mio. kr. til initiativet og de fleste kommuner i regionen 

har tilsluttet sig. SF har jo tidligere været initiativtager til at FN Verdensmål er indarbejdet i vores 

klima- og miljø strategi.  

Grøn transport –  det er aftalt at midler til de to busselskaber Fyn Bus og Sydtrafik anvendes til 

gradvis omstilling af CO2 neutrale drivmidler.  

Tolkecenter Syddanmark – al tolkebistand er hjemtaget og nu i offentligt regi. Tidligere anvendt i 

sygehus regi, nu også til alle praktiserende- og speciallæger. I den forbindelse har regionen sparet 

16 mio. kr. årligt (er der nogen der siger, at det er en god ide at hjemtage ydelser fra privat til 

offentligt regi? Ja, det gør vi ofte i SF) 

Hvor er det ikke lykkedes 

Privat - contra offentligt sundhedstilbud – vi har en on going politisk proces, hvor flertallet ønsker 

at oprette flere tilbud i privat regi. I 2020 er der jfr. Budgetaftalen udmøntet 2 deltidsydernumre:  

a) inden for neurologi 2.4 mio. kr. b) Aftale om ekstraarbejde til 2 mio. kr. inden for kirurgi, 

ortopædkirurgi, øre-næse-hals. Det var en del af budgetaftalen, men da punktet efterfølgende 

blev behandlet i Regionsrådet undlod vi at stemme for, selvom vi samlet set havde deltaget i 

budgetaftalen.  

Oprette selvstændig enhed til unge 10-14 årige, der anbringes på Egely jfr. 

Ungdomskriminalitetsnævnet – afventer stadig, men det er aftalt at emnet kommer til drøftelse 

på udvalgsmødet i marts måned.  

Ekstra midler til Indvandremedicinsk klinik – SF foreslog midler til ekstra overlæge til direkte 

samarbejde med praksisklinikken i Vollsmose. Det er vi ikke kommet igennem med – endnu.   

Lægevagtsordning på Ærø. Lægevagten er flyttet fra privat praktiserende læger til regionens 

lægevagtsordning. SF mente der var flere gode elementer i forslaget, men også for mange 

uafklarede spørgsmål og vi foreslog at udsætte punktet. Det var vi alene om, så den nye ordning er 

gennemført med virkning fra 1. februar 2021. 

Årlige sundhedstjek for borgere på vores døgninstitutioner (social- og psykiatri) var en 

budgetaftale helt tilbage fra 2019 (på SFs initiativ). Det er desværre ikke kommet i gang. Ifølge 

administrationen skyldes det en manglende aftale med de praktiserende læger om honorar. Det 

indgår tilsyneladende i de aktuelle forhandlinger om ny overenskomst med PLO, som dog 

midlertidig er på pause på gr.a. uenigheder.  
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Flekstransport til lægevagt og skadestue for borgere med lav indkomst har været et budgetforslag 

fra SF flere gange. Det er ikke lykkedes os at få det gennemført. I Region Nord er det lykkedes, så vi 

giver ikke op. Der arbejdes videre med det. 

 

 

Vejen frem mod regionsrådsvalget den 16. november 2021. 

Spidskandidat og prioriterede kandidater er på plads.  Fra den nuværende regionsrådsgruppe 

genopstiller Karsten og Annette som prioriterede kandidater. Endvidere har Bent sagt ja til at 

komme på listen. Det skulle gerne sikre kontinuiteten og så er der er kommet nye og dygtige 

kandidater på listen.  

Vi er i gang med at samle emner til den kommende budgetprocedure. Det bliver vigtigt, fordi det 

helt sikkert også er oplæg til den kommende valgkamp.  

Afslutning 

Det har været en travl periode for regionsgruppen. Det er fantastisk med en gruppe, der har brede 

kompetencer og ansvarsområder. På den måde er SF særdeles synlig og dagsordenssættende i 

Regionsrådet. Faktisk er vi 3. største parti. Det mærkes tydeligt, at en valgkamp nærmer sig. 

Partierne manifesterer sig i stigende grad. Det gælder naturligvis også SF.  

På gruppens vegne Annette Blynel.  

 

 

 


