Bedre lægedækning i landdistrikterne – Danmark i bedre balance
Den politiske sæson er for alvor skudt i gang igen. Den nye trekløverregering har allerede i den
første halvanden måned af 2017 sat en masse gode initiativer i søen. Særligt glæder jeg mig over, at
vores sundhedsminister Ellen Trane Nørby forleden kunne præsentere en aftale mellem alle
Folketingets partier, som sikrer bedre lægedækning i hele landet. Uanset hvor man bor, og hvad
man fejler, så skal alle have mulighed for nem og god adgang til en praktiserende læge. Det ser jeg
som en grundforudsætning for det danske samfund.
Det har længe haltet med at få praktiserende læger til at slå sig ned i landdistrikterne og udsatte
boligområder. Med den nye aftale vil vi gøre noget for at modvirke denne tendens en gang for alle.
For det skylder vi danskerne. Vi har fra Venstres side lyttet til regeringens lægedækningsudvalg,
som peger på 18 anbefalinger, der skal sikre bedre lægedækning i Danmark.
Helt konkret lægger vi op til give bedre muligheder for at drive regionale klinikker i mere end fire
år, så det bliver nemmere at rekruttere praktiserende læger, der ikke selv vil investere penge i egen
praksis. Derudover vil vi i højere grad belønne læger, som slår sig ned i landdistrikterne med en
større lønpose. Sidst men ikke mindst bliver det muligt for læger, at opkøbe mere end ét af de
såkaldte ydernumre, hvilket betyder, at en læge kan eje flere lægeklinikker eller praksisser. Dermed
kan praktiserende læger lade sig ansætte i en praksis uden at eje den. Forhåbentligvis vil flere have
modet på at blive praktiserende læge i landdistrikterne, når de ikke skal stille med en stor sum
penge og købe sig ind i en praksis.
Alt i alt en rigtig god aftale, som placerer sig i en lang række af aftaler og initiativer, der forfølger
Venstres mål om et Danmark i bedre balance.
Skolernes Skakdag
Den sidste dag inden skolernes vinterferie havde jeg fornøjelsen af at skyde dette års Skolernes
Skakdag i gang på Lindehøjskolen ved København. Intet mindre 40.000 elever fra hele landet
fordelt på 266 skoler deltog i Skolernes Skakdag. Det synes jeg er meget imponerende.
Nogen kan måske godt undre sig over, hvorfor eleverne i skolen skal bruge tid på at spille skak.
Men det er der en rigtig god forklaring på. Når børn spiller skak, så udvikler de deres matematiske
evner, koncentration og logiske sans samtidig med, at de har det sjovt. Dermed lærer eleverne en
masse og har det sjovt på en gang. Det må siges at være en win-win situation. Jeg er rigtig glad for,
at Dansk Skoleskak for syvende gang har stået for at arrangere Skolernes Skakdag. Derudover er
det også rigtig glædeligt, at lærere, ledelser og pædagoger rundt omkring på skolerne bakke op om
skak på skoleskemaet.
Landsfinalen i Skoleskak foregår i min egen valgkreds i år. Finalen afholdes den 24. marts i
MAGION i Grindsted. Her håber jeg også at få tid til at kigge forbi og heppe på de unge
skakspillere.

Med venlig hilsen
Anni Matthiesen

Medieomtale den sidste måned
Fra Ugeavisen Vejen 24/1

Fra Kristeligt Dagblad 25/1

Fra JydskeVestkysten 31. januar

Fra JydskeVestkysten 31/1

Fra Ugeavisen Esbjerg 8/2

